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Deputado Antônio Lerin BPS
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EFETIVOS
Deputado Bosco BTR
Deputado Dalmo Ribeiro Silva BTR
Deputado Neilando Pimenta BTR
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Deputado Gustavo Perrella PDT

SUPLENTES
Deputado João Leite BTR
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Deputado  André Quintão MSC
Deputado Luiz Carlos Miranda PDT
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Zé Maia BTR
Deputado Doutor Viana BTR
Deputado Romel Anísio BPS
Deputado João Vitor Xavier BTR
Deputado Antônio Júlio MSC
Deputado Ulysses Gomes BMC
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Deputado Sávio Souza Cruz MSC

SUPLENTES
Deputado Deiró Marra BTR
Deputado Hely Tarqüínio BPS
Deputado Doutor Viana BTR
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Deputado Zé Maia BTR
Deputado Ivair Nogueira MSC
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Deputado Antônio Carlos Arantes BPS
Deputado Carlos Henrique MSC

SUPLENTES
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Deputado Antônio Júlio MSC
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Deputado Adelmo Carneiro Leão MSC
Deputado João Leite BTR
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Deputado Rômulo Veneroso BPS
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____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE POLÍTICA  AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
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EFETIVOS
Deputado Carlos Mosconi BTR
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Deputado Adelmo Carneiro Leão MSC

SUPLENTES
Deputado Doutor Viana BTR
Deputado Tiago Ulisses BPS
Deputado Duilio de Castro BPS
Deputada Luzia Ferreira BTR
Deputado Almir Paraca MSC

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado João Leite BTR
Deputada Maria Tereza Lara MSC
Deputado Zé Maia BTR
Deputado Cássio Soares BTR
Deputado Sargento Rodrigues PDT

SUPLENTES
Deputado Leonardo Moreira BTR
Deputado Durval Ângelo MSC
Deputado Célio Moreira BTR
Deputado Gustavo Valadares BTR
Deputado Tenente Lúcio PDT
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Deputado Pompílio Canavez MSC
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Deputado Duarte Bechir BPS
Deputado Sargento Rodrigues PDT
Deputado Antônio Genaro BPS
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Deputado Sávio Souza Cruz MSC
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Deputado Gustavo Valadares BTR
Deputado Célio Moreira BTR
Deputado Anselmo José Domingos BTR

SUPLENTES
Deputado Carlos Henrique MSC
Deputado Carlin Moura MSC
Deputado Fábio Cherem BPS
Deputado Gustavo Corrêa BTR
Deputado Deiró Marra BTR
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COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Tenente Lúcio PDT
Deputado Dalmo Ribeiro Silva BTR
Deputado Rômulo Viegas BTR
Deputado Vanderlei Miranda MSC
Deputado Ulysses Gomes MSC

SUPLENTES
Deputado Gustavo Perrella PDT
Deputado Fred Costa BTR
Deputado Hélio Gomes BPS
Deputado Tadeuzinho Leite MSC
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Sessão Legislativa
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Comissão de Educação,
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1º.4.2011 197

23.3.2011 1ª Reunião Especial da
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Imprensa Oficial

1º.4.2011 198

23.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

1º.4.2011 199

23.3.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome do Cel.

PM Eduardo Mendes de

Sousa para o Instituto de

Previdência dos Servidores

Militares do Estado de

Minas Gerais

1º.4.2011 200
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23.3.2011 2ª Reunião Ordinária da
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Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

1º.4.2011 200

23.3.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Indicação de José Geraldo

de Oliveira Silva para o

Cargo de Presidente da

Fucam

2.4.2011 208

23.3.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

Indicação de Ana Maria

Pacheco para o Cargo de

Presidente da Fundação de

Arte de Ouro Preto - Faop

2.4.2011 208

23.3.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Jorge André Periquito para

Presidente da Utramig

8.4.2011 612

23.3.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Marilena Chaves para o

Cargo de Presidente da

Fundação João Pinheiro

8.4.2011 613

 23.3.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

8.4.2011 614
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Indicação do Nome de José

Cláudio Junqueira Ribeiro

para Presidente da Feam
23.3.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de Luiz

Afonso Vaz de Oliveira para

o Cargo de Presidente da

Ruralminas

8.4.2011 614
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Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de
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Brito para Presidente da
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8.4.2011 615
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Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Irene de Melo Pinheiro para

Presidente da Fundação

Helena Antipoff

8.4.2011 616

23.3.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Jomara Alves da Silva para

Presidente do Ipsemg

19.4.2011 1311

24.3.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

1º.4.2011 201
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Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Antônio Carlos Barros

Martins para Presidente da

Fhemig
24.3.2011 4ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.4.2011 221

24.3.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Tadeu José de Mendonça

para o Cargo de Presidente

do Ipem

8.4.2011 617

24.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Antonio

Abrahão Caram Filho para

Diretor-Geral da Arsae-MG

8.4.2011 617

24.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.4.2011 655

24.3.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

14.4.2011 823



____________________________________________________________________________

Gerson Barros de Carvalho

para Diretor-Geral do Deop
24.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome do Sr.

José Élcio Santos Monteze

para o Cargo de Diretor-

Geral do DER-MG

27.4.2011 1513

28.3.2011 5ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

1º.4.2011 202

 29.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

1º.4.2011 204

29.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

2.4.2011 209

29.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

6.4.2011 226

 29.3.2011 4ª Reunião Ordinária da 6.4.2011 227
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Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
29.3.2011 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.4.2011 230

29.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

8.4.2011 618

29.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 620

29.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.4.2011 640

30.3.2011 21ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

1º.4.2011 57

30.3.2011 Reunião Extraordinária da

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

1º.4.2011 193
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30.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

5.4.2011 222

30.3.2011 6ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.4.2011 223

30.3.2011 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

7.4.2011 391

30.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Carlos Alberto Pavan Alvim

para Diretor-Geral da

Imprensa Oficial

8.4.2011 621

30.3.2011 4ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e

Regionalização na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 622

30.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 624

30.3.2011 4ª  Reunião Ordinária da 8.4.2011 625
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Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
30.3.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

8.4.2011 626

30/3/2011 3ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 627

30.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Ana Maria

Pacheco para Presidente

da Fundação de Arte de

Ouro Preto - FAOP

8.4.2011 628

30.3.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.4.2011 644

30.3.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Antônio Carlos

13.4.2011 657
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Barros Martins para

Presidente da Fhemig
30.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do nome do Cel.

PM Eduardo Mendes de

Sousa para o Cargo de

Diretor-Geral do IPSM

15.4.2011 1029

30.3.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Indicação de José Geraldo

de Oliveira Silva para o

Cargo de Presidente da

Fucam

15.4.2011 1030

30.3.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.4.2011 1031

4.4.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.4.2011 223

4.4.2011 8ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

8.4.2011 629

4.4.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

9.4.2011 646
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
5.4.2011 22ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

7.4.2011 237

5.4.2011 6ª Reunião Extraordinária da

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 606

5.4.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Solanda Steckelberg Silva

para Presidente da

Fundação Clóvis Salgado

8.4.2011 631

5.4.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.4.2011 658

5.4.2011 5ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.4.2011 659

5.4.2011 1ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.4.2011 660

5.4.2011 5ª Reunião Ordinária da 14.4.2011 823



____________________________________________________________________________

Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
 5.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1032

5.4.2011 4ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Meio

Ambiente e

Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1034

5.4.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1036

5.4.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de José

Cláudio Junqueira Ribeiro

para o Cargo de Presidente

da Feam

19.4.2011 1312

6.4.2011 23ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

8.4.2011 463

6.4.2011 7ª  Reunião Extraordinária da 9.4.2011 635



____________________________________________________________________________

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
6.4.2011 9ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.4.2011 647

6.4.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Jorge André Periquito para

Presidente da Utramig

9.4.2011 648

6.4.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de

Octávio Elísio Alves de

Brito para a Hidroex

14.4.2011 825

6.4.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Luiz Afonso

Vaz de Oliveira para o

Cargo de Presidente da

Ruralminas

14.4.2011 826

6.4.2011 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1037

6.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

15.4.2011 1039
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Municipais e

Regionalização na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
6.4.2011 4ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.4.2011 1040

6.4.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Altino

Rodrigues Neto para o

cargo de Diretor-Geral do

IMA

15.4.2011 1041

6.4.2011 3ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1042

6.4.2011 1ª  Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à

Constituição nº 12/2011

15.4.2011 1044

6.4.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Indicação do Nome da Sra.

Marilena Chaves para o

Cargo de Presidente da

Fundação João Pinheiro

15.4.2011 1044

6.4.2011 4ª Reunião Ordinária da 15.4.2011 1045
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Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
6.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.4.2011 1211

7.4.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

9.4.2011 635

7.4.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.4.2011 649

7.4.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Jorge André

Periquito para o Cargo de

Presidente da Utramig

9.4.2011 650

7.4.2011 11ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1046

 7.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.4.2011 1312



____________________________________________________________________________

7.4.2011 5ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.4.2011 1314

8.4.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1048

11.4.2011 5ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.4.2011 827

12.4.2011 24ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.4.2011 670

12.4.2011 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.4.2011 1051

12.4.2011  8ª  Reunião Extraordinária da

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.4.2011 1256

12.4.2011 4ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.4.2011 1316



____________________________________________________________________________

12.4.2011 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.4.2011 1321

12.4.2011 5ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.4.2011 1448

12.4.2011 6ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.4.2011 1499

13.4.2011 25ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.4.2011 882

13.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.4.2011 1214

13.4.2011  9ª  Reunião Extraordinária da

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.4.2011 1275

13.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.4.2011 1501



____________________________________________________________________________

13.4.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1502

13.4.2011 1ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.4.2011 1514

14.4.2011 26ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.4.2011 1083

14.4.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.4.2011 1318

14.4.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1503

14.4.2011 3ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1505

14.4.2011 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1507



____________________________________________________________________________

18.4.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.4.2011 1323

18.4.2011 14ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.4.2011 1449

18.4.2011 4ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1508

19.4.2011 27ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.4.2011 1327

19.4.2011 15ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.4.2011 1509

19.4.2011 6ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.4.2011 1514

19.4.2011 4ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

27.4.2011 1515



____________________________________________________________________________

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
19.4.2011 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.4.2011 1516

20.4.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.4.2011 1499

26.4.2011 28ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.4.2011 1523

26.4.2011 Reunião Extraordinária da

1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.4.2011 1696

27.4.2011 29ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.4.2011 1795
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 871 a

921/2011 - Requerimentos nºs 330 a 355/2011 - Requerimentos dos Deputados Luiz

Henrique,  Agostinho Patrus  Filho  (11),  Carlos  Mosconi  (10),  Dalmo Ribeiro  Silva,

Duarte Bechir, Durval Ângelo (8), Gustavo Valadares (6), Juninho Araújo, Leonardo

Moreira  (21),  Vanderlei  Miranda  (3),  Delvito  Alves  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Durval

Ângelo e André Quintão, Fred Costa, Jayro Lessa e outros e da Deputada Ana Maria

Resende  (9)  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Turismo,  de

Segurança Pública, de Fiscalização Financeira, de Educação, de Assuntos Municipais

e de Saúde e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Carlos Miranda - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Vanderlei Miranda, Adelmo Carneiro Leão e Luiz

Carlos Miranda, da Deputada Liza Prado e do Deputado Rogério Correia - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -

Designação  de  Comissões:  Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as

Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  12,  13  e  14/2011  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos:  Requerimentos dos Deputados Fred Costa,  Jayro Lessa e outros,

Agostinho Patrus Filho (11), Carlos Mosconi (10), Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir,

Durval  Ângelo (8),  Gustavo Valadares (6),  Juninho Araújo,  Leonardo Moreira (21),

Vanderlei Miranda (3), Delvito Alves e Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo e André

Quintão e da Deputada Ana Maria Resende (9); deferimento - Questões de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro
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Lessa  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - 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 -

Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria

Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Romeu Queiroz  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -

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

Tenente Lúcio - 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)

Atas

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 871/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.547/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pompéu terreno

com  área  de  212ha  (duzentos  e  doze  hectares),  situado  no  local  denominado

Pompéu Velho, nesse Município e registrado sob o nº 9.738, a fls. 45 do Livro 3-Q, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

instalação de um centro cultural e de uma escola técnica.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: Tem por objetivo o projeto de lei aqui apresentado de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pompéu imóvel constituído de terreno com área de

212ha, situado no local denominado Pompéu Velho, nesse Município, e registrado

sob o nº 9.738, a fls. 45 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pitangui.

De acordo com a administração local, a instalação de um centro cultural nessa área

vem ao encontro de um antigo desejo da população que é resgatar  a história  de

Minas e do Brasil, contada a partir da fundação da Fazenda do Pompéu, por uma das

mulheres mais conhecidas da época, Dona Joaquina do Pompéu.

A reconstrução do Sobrado de Dona Joaquina consistirá em um memorial do maior

matriarcado rural da história brasileira.

Visando a dar o melhor aproveitamento a área objeto da doação, a Prefeitura, em

parceria  com  a  Universidade  de  Montes  Claros,  pretende ali  instalar  uma escola

técnica, hoje imprescindível para o Município e para a qualificação profissional dos

moradores da região.
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Considerando o interesse público que norteia essa doação, contamos com o apoio

dos ilustres 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 872/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 242/2007)

Dispõe sobre  a isenção do Imposto  de  Circulação de Mercadorias  e  Serviços -

ICMS - na aquisição de automóveis e utilitários para os Oficiais de Justiça e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -

ICMS - os automóveis, motocicletas e utilitários de fabricação nacional adquiridos por

Oficiais de Justiça, em efetivo exercício da função, para utilização em atividades que

lhes sejam próprias por dever de ofício.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo limita-se a um

veículo, para cada Oficial de Justiça, no interstício mínimo de três anos.

Art. 2º - A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei, antes de três anos

contados  da  data  de  sua  aquisição,  a  pessoa  que  não  preencha  as  condições

contidas no art. 1º, acarretará o pagamento, pelo alienante, do imposto dispensado,

atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante

ao pagamento de multa e juros de mora previstos na legislação em vigor  para a

hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 3º - A isenção será reconhecida pela Secretaria Estadual da Fazenda, mediante

a verificação prévia de condições estabelecidas.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará em trinta dias o disposto nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -

ICMS  -  é  hoje  concedida  a  taxistas,  que  usam  o  veículo  no  trabalho  autônomo
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privado,  e  a  deficientes  físicos,  que  são  pessoas  portadoras  de  necessidades

especiais. A isenção é justa, no primeiro caso por motivos sociais, e, no segundo, por

motivos humanitários.

O projeto de lei que aqui apresentamos utiliza igualmente os efeitos extrafiscais do

ICMS para atingir outro justíssimo objetivo: beneficiar os Oficiais de Justiça, agentes

que representam o próprio aparelho estatal. Eles são os únicos servidores públicos

que  não  têm  à  sua  disposição  veículos  para  realizar  a  importante  missão  de

intercâmbio processual.

É o Oficial de Justiça o servidor público incumbido de diligenciar, levando às partes

e  ao público  em  geral  as  decisões  judiciais.  Entre  suas  atribuições  diárias  estão

citações,  intimações,  notificações,  prisões,  condução  coercitiva  de  testemunhas,

busca e apreensão, arresto, despejos, penhoras e atos executivos em geral, estes,

geralmente de natureza conflitiva, além da prestação gratuita de serviços à Justiça

Eleitoral.

Como sua  atividade  é  essencialmente  externa  à  repartição  pública,  o  meio  de

locomoção é um mecanismo importante para o curso processual, pois permite agilizar

o cumprimento de ordens judiciais.

O problema da violência nas grandes cidades, a dificuldade para localizar pessoas

e,  principalmente,  as  grandes  distâncias  a  serem  percorridas  em  localidades  do

interior  do  Estado,  que,  muitas  vezes,  não possuem sequer  transportes  públicos,

exigem meios de locomoção mais seguros e ágeis.  Não restam dúvidas de que o

veículo, para tais servidores públicos, é um instrumento de trabalho imprescindível,

que contribui para a efetiva realização da justiça.

Da  eficiência,  da  eficácia  e  da  diligência  dos  Oficiais  de  Justiça  dependem  a

celeridade processual, o bom julgamento dos autos do processo e a efetiva prestação

jurisdicional. Daí, a necessidade e a urgência de proporcionar a esses servidores os

instrumentos para o melhor desempenho da função, já que o Estado não lhes oferece

condições indispensáveis ao seu importante mister.

Nada mais justo, portanto, que conceder aos Oficiais de Justiça a isenção de ICMS

na compra do veículo. Em última análise quem será beneficiado é o próprio Estado,

que se servirá de uma frota de veículos sem gastar um centavo na sua aquisição e
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manutenção. E não se pode falar em renúncia fiscal, já que o Estado economizará

receita,  pois,  de  outra  forma,  teria  que adquirir,  com recursos  do  erário,  veículos

destinados aos Oficiais de Justiça para realizarem o trabalho que lhes é próprio por

dever de ofício.

Mais do que economia para o erário, a isenção de ICMS para esses servidores

públicos é na verdade um investimento. O retorno virá sob forma de maior eficiência

no trabalho realizado por agentes mais bem-equipados para o desempenho de suas

tarefas. E é sabido que o exercício mais intenso e eficaz do trabalho dos Oficiais de

Justiça muito concorre para a recuperação de receitas dos Estados, dos municípios e

da União, envolvidos em grande número de processo de execuções fiscais, além de

completar  o  círculo  no  esforço  de  combate  à  criminalidade,  que  tanto  aflige  a

sociedade.

Nunca é demais também mencionar que a quase totalidade dos feitos impetrados

no Judiciário mineiro tramitam sob o pálio da gratuidade judiciária e, ainda, que em

todo o Estado, os Oficiais usam veículos próprios para o cumprimento das diligências,

arcando com o preço dos combustíveis e com os prejuízos materiais decorrentes do

desgaste do veículo.

Justifica-se o interstício mínimo de três anos estabelecido para o benefício, uma vez

que o bem adquirido será utilizado especificamente no exercício do cargo de Oficial

de Justiça.

Tendo em vista seus elevados objetivos, estamos certos de que o projeto de lei aqui

apresentado merecerá integral apoio de nossos ilustres 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 N° 873/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.994/2008)

Dispõe  sobre  a  integração  de  considerações  ambientais  nas  licitações  e  nos

contratos públicos do Estado de Minas Gerais, a serem observadas pelos órgãos da

administração direta, autarquias, inclusive as de regime especial, fundações públicas,

fundos especiais não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,

empresas  públicas  e  demais  entidades  de  direito  privado,  controladas  direta  ou
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indiretamente  pelo  Estado de  Minas  Gerais,  prestadoras  de  serviço  público  e  dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas licitações e contratos realizados pela administração pública estadual

direta e indireta deverão ser considerados, como critério de seleção dos licitantes e

contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis,

quando comparados aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.

Parágrafo único - Na comparação de que trata o "caput" deste artigo, deverão ser

considerados a origem dos insumos, forma de produção, manufatura, embalagem,

distribuição,  destino,  utilização  de  produtos  recicláveis,  operação,  manutenção  e

execução do serviço.

Art.  2º  -  A administração pública  estadual  deverá definir  o  objeto  pretendido  no

instrumento convocatório e nos contratos administrativos,  mediante a utilização de

variantes  que  considere  ambiental  e  socialmente  sustentáveis,  desde  que  essa

escolha não seja em detrimento da competitividade.

Parágrafo  único  -  As  variantes  referem-se  à  descrição  alternativa  do  objeto

pretendido  que  inclua,  além  dos  requisitos  mínimos,  elementos  que  lhe  atribuam

sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º - Nas compras, sempre que possível, deverá ser considerado o atendimento

a critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental no momento da

escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública estadual. 

Art. 4º - A administração pública estadual estabelecerá um nível de desempenho

dos produtos e serviços que promova maior sustentabilidade socioambiental do que a

estabelecida  na  legislação,  contanto  que  não  limite  o  acesso  ao  contrato

administrativo e nem conduza à discriminação entre os potenciais concorrentes.

§ 1° - A administração pública estadual, no instrum ento convocatório, ao especificar

tecnicamente os produtos a serem adquiridos, poderá exigir a utilização de materiais

específicos que contribuam com o uso do objeto de forma sustentável.

§ 2° -  A administração pública estadual  poderá exig ir  um processo de produção

especial  para especificar as características de desempenho, visíveis e ocultas, do

produto ou serviço, desde que não discriminatório e limitante da competitividade.



64
____________________________________________________________________________

Art. 5°- No momento do julgamento da proposta econo micamente vantajosa para a

administração  pública  estadual,  deverão  ser  ponderadas  as  considerações

financeiras e a sustentabilidade socioambiental, diferenças estas que deverão estar

previstas no instrumento convocatório.

Art.  6° -  Os custos inerentes à utilização imediata  e contínua do produto ou da

execução do serviço que recaiam sobre a administração pública estadual devem ser

considerados na avaliação da proposta economicamente mais vantajosa.

Art.  7° -  Na  execução  do  contrato,  o  contratado  dev erá  atender  às  seguintes

condições específicas ambientais:

I - recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos

produtos utilizados;

II - entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;

III  -  coleta,  reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor,  dos resíduos produzidos

durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;

IV  -  transporte  e  entrega  de  produtos  químicos  (como  produtos  de  limpeza)

concentrados, procedendo-se à diluição no local de utilização;

V - utilização de produto biodegradável.

Art. 8° - É vedada a aquisição, pelos órgãos e pela s entidades da administração

pública estadual direta e indireta, de produtos ou equipamentos que contenham ou

façam uso das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs.

§  1° -  Entende-se  por  substâncias  destrutivas  à  cam ada  de  ozônio  aquelas

especificadas  na  Resolução  n° 267,  de  14  de  setembr o  de  2000,  do  Conselho

Nacional do Meio Ambiente - Conama.

§ 2° - Excluem-se do disposto no "caput" deste arti go os produtos e equipamentos

considerados de uso essencial, listados no art. 4° da resolução citada.

Art.  9° -  Os órgãos da administração pública estadu al  direta e indireta somente

deverão adquirir, respeitadas as especificações técnicas das instalações, lâmpadas

de  alto  rendimento  e  que  apresentem  o  menor  teor  de  mercúrio  entre  aquelas

disponíveis  no  mercado,  com  base  em  laudos  técnicos  fornecidos  por  institutos

oficiais ou laboratórios com reconhecida competência técnica, atendendo às normas

técnicas estabelecidas na legislação.
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Art. 10 - Nas instalações elétricas, somente deverão ser utilizadas cabos e fios de

alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC).

Art.  11 - A administração pública estadual deverá implantar, promover e articular

ações objetivando à redução e à utilização racional e eficiente da água.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  Considerando  a  competência  concorrente  do  Estado  para  legislar

sobre  licitações  e  contratações,  conforme  o  disposto  no  §  2° do  art.  22  da

Constituição Federal, o projeto em tela estabelece critérios a serem observados nos

processos licitatórios.

A crescente preocupação com o meio ambiente vem sendo constante objeto de

criação de normas protetivas; nesse sentido, não pode a administração pública se

furtar à sua responsabilidade e contribuirá com diretrizes que envolvam o processo

licitatório na busca pelo equilíbrio entre a qualidade ambiental e a sustentabilidade

socioeconômica. 

O processo licitatório deve primar pela observância de critérios que estimulem as

empresas concorrentes a adotarem medidas que minorizem o impacto negativo de

seus  produtos  e  serviços  no  ecossistema,  estimulando,  conseqüentemente,  a

conscientização  das  empresas  quanto  ao  seu  papel  na  preservação  do  meio

ambiente.

A deterioração contínua da camada de ozônio e o aquecimento global são alguns

dos problemas ambientais que enfrentamos atualmente.

A  camada  de  ozônio  é  uma  concentração  de  gás  ozônio  (O3)  que  ocorre

naturalmente  na  região  da  estratosfera,  numa  altitude  que  varia  de  14  a  15

quilômetros. Ela funciona como um filtro solar que protege o meio ambiente e todos

os seres vivos de danos causados pela radiação ultravioleta do sol.

Por meio de inúmeros estudos e pesquisas, constatou-se que algumas substâncias

produzidas pelo homem, como os cloro fluorcarbonetos - CFCs -, compostos gasosos

de carbono contendo cloro e flúor, são capazes de destruir a camada de ozônio. 

A gradativa redução dessa camada protetora representa um perigo significativo ao



66
____________________________________________________________________________

meio ambiente e à saúde humana, uma vez que permite que níveis cada vez mais

altos de radiação atinjam a superfície terrestre. Essa maior radiação UV, por sua vez,

aumenta a incidência de câncer de pele e catarata e o comprometimento do sistema

imunológico, além de ameaçar o equilíbrio ecológico das águas, das terras agrícolas

e das florestas.

Em 1990, o Brasil confirmou sua participação no conjunto de países conscientes e

preocupados com questões ambientais ao assinar o Protocolo de Montreal (1987),

que  conta,  atualmente,  com  a  participação de 191 países  e  que  visa  proteger  a

camada de ozônio, eliminando a produção e o consumo de substâncias responsáveis

pela sua destruição.

O Brasil não só cumpriu as metas estabelecidas no Protocolo, como, mais que isso,

antecipou-as. O país, exemplo de determinação em eliminar os CFCs, recebeu em

2007, na 19° Reunião das Partes do Protocolo de Mon treal - MOP 19 -, um prêmio na

categoria Implementadores do Protocolo de Montreal. 

Nessa feita, o projeto elaborado justifica-se na busca pela manutenção dos bons

resultados  brasileiros,  ao  cumprir  com obrigações  assumidas de  contribuir  para  a

disseminação da consciência ambiental.

No que se refere às lâmpadas que contêm mercúrio em sua composição, o objetivo

consiste em reduzir sua propagação pelo meio ambiente e reduzir os riscos à saúde

dos cidadãos.

O mercúrio é um metal pesado que, uma vez ingerido ou inalado, causa efeitos

desastrosos  ao  ser  humano,  que  podem  resultar  em  inúmeras  complicações  da

saúde,  que  vão  desde  dores  de  cabeça  até  o  comprometimento  do  sistema

neurológico.

No que se refere aos produtos ou equipamentos com menor  teor de chumbo e

policloreto  de  vinila  (PVC),  pretende-se  proporcionar  a  redução  do  uso  desses

potenciais contaminantes ambientais.

O processo de fabricação do PVC faz uso de substâncias químicas pertencentes ao

grupo dos poluentes orgânicos persistentes – POPs. Chamados de biocumulativos,

essas substâncias acumulam-se nos organismos vivos, não sendo eliminadas com o

tempo.  São  extremamente  prejudicais  à  saúde  humana  pela  capacidade  que
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possuem  de  mimetizar  e  bloquear  determinados  hormônios,  principalmente  os

sexuais,  além  de  afetar  enzimas  que  controlam  as  reações  bioquímicas  no

organismo.

Outra importante característica desse tipo de plástico é o seu lento processo de

decomposição, que chega a atingir mais de cem anos.

Já o chumbo,  mesmo que em doses baixas,  é capaz de provocar  alteração na

produção  de  hemoglobina  (molécula  presente  nas  células  vermelhas  do  sangue,

responsável  pela  ligação com o oxigênio)  e processos bioquímicos  cerebrais.  Em

concentrações  mais  altas,  os  danos  causados  ao  homem  podem  levar  à  morte.

Portanto, faz-se necessária a criação de medidas que reduzam sua exposição ao

homem pelo meio ambiente.

O projeto em análise parte de um conjunto de inúmeras medidas que vêm sendo

criadas e aprimoradas visando à garantia da sustentabilidade do planeta. A questão

ambiental faz parte de uma problemática mundial que cresce em ritmo cada vez mais

acelerado. Por isso, não devemos poupar esforços, no que cabe a esta Casa, na

implementação de medidas que reduzam ou impeçam qualquer atividade nociva ao

meio ambiente.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto, que só tem a

acrescentar  e  a  reforçar  o  compromisso  de  Minas  Gerais  com  as  questões

ambientais.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 874/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.023/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei  Inocêncio o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Inocêncio o

imóvel  localizado  à  Rua  Osório  Caetano,  no  Município  de  Frei  Inocêncio,  com

certidão  lavrada  no  Livro  08,  fls.  78  a  79,  no  Cartório  Julieta  da  Comarca  de

Itambacuri.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será ampliado e

reformado para funcionamento da escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. 

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

José Henrique

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo autorizar a doação de imóvel ao

Município de Frei Inocêncio para a ampliação da escola municipal. 

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 875/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.503/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Águas Novas, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Águas Novas, com sede

no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  A Associação  Águas  Novas,  com  sede  no  Município  de  Ipatinga,

fundada  em  14/7/99,  é  uma  instituição  de  direito  privado  que  exerce  atividades

filantrópicas,  sem  fins  lucrativos  e  beneficentes  e  que  desenvolve  importantes

trabalhos  na  área  social.  Busca  integrar  e  dinamizar  as  ações  da  comunidade,

promovendo o desenvolvimento educacional, social e cultural dos seus associados,

visando  proporcionar  melhores  condições  de  vida,  principalmente  aos  idosos  e

famílias  carentes.  A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é



69
____________________________________________________________________________

constituída por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e

que a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos

legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 876/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.676/2010)

Declara de  utilidade pública  a  Banda de Música  Lira  São Carlos,  com sede no

Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade Pública a Banda de Música Lira São Carlos,

com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Banda de Música Lira São Carlos é uma sociedade civil de direito

privado, sem fins lucrativos, tendo sido fundada no ano de 1977.

A Banda tem como objetivo favorecer o gosto e a cultura musical da cidade, bem

como fortalecer os laços da vida comunitária por meio da arte, além de cultivar e

difundir o folclore regional em todas as suas formas e manifestações. A Banda destina

a escola de música ao aprendizado gratuito da arte musical.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 877/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.479/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itapagipe  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Itapagipe o

imóvel  com área de  462,50m² (quatrocentos  e  sessenta  e  dois  vírgula  cinquenta

metros quadrados), situado no Município de Itapagipe, registrado sob o nº 11.535, a

fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma Casa Lar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou se essa tiver

sido desvirtuada. 

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi doado ao Estado, em 1990,

pelo Município de Itapagipe, onde se localiza.

A administração local pretende sua transferência ao patrimônio municipal  para a

construção  de  uma  Casa  Lar,  instituição  com  ambiente  semelhante  ao  familiar,

destinada  a  acolher  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade,

oferecendo-lhes  a  oportunidade  de  convivência  afetiva  equilibrada  e  saudável,

condição indispensável a seu pleno desenvolvimento.

Considerando  os  benefícios  que  tal  empreendimento  trará  à  população  de

Itapagipe,  especialmente  às  crianças  e  jovens,  solicitamos  o  apoio  dos  nobres

parlamentares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 878/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.556/2007)

Dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao

conhecimento tradicional associado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei, com fundamento no inciso VI do art.24 e nos incisos I, II e VII do §

1º do art. 225 da Constituição Federal, dispõe sobre a política estadual de controle do

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado no território

mineiro.

§  1º  -  O  Estado  exercerá,  nos  limites  de  sua  competência,  o  controle  e  a

fiscalização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento  tradicional

associado, sem prejuízo da legislação federal pertinente.

§ 2º - Esta lei não se aplica:

I - ao patrimônio genético humano;

II - ao consumo próprio e ao intercâmbio de componente do patrimônio genético

realizado pelas comunidades tradicionais e pelas populações indígenas, entre si, para

seus próprios fins e baseados em sua prática costumeira;

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições: 

I  -  Acesso  ao  patrimônio  genético:  obtenção  de  amostra  de  componente  do

patrimônio genético para fins de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico,

bioprospecção  ou  conservação,  visando  a  sua  aplicação  industrial  ou  de  outra

natureza;

II - Acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre

conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de

comunidade  indígena  ou  comunidade  local,  para  fins  de  pesquisa  científica,

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou

de outra natureza; 

III  -  bioprospecção  -  atividade  exploratória  que  visa  identificar  componente  do

patrimônio  genético  e  informação  sobre  conhecimento  tradicional  associado,  com

potencial de uso comercial; 

IV  -  Centro  de  conservação  “ex  situ”:  entidade  reconhecida  pela  Secretaria  de
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Estado  de  Ciência  e  Tecnologia,  que  coleciona  e  conserva  os  componentes  de

diversidade biológica fora de seus habitats naturais; 

V - Comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de

quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente,

por  gerações  sucessivas  e  costumes  próprios,  e  que  conserva  suas  instituições

sociais e econômicas; 

VI -  Condições “ex situ”:  manutenção de amostra de componente do patrimônio

genético fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas;

VII  -  Condições  “in  situ”:  condições  em  que os  recursos  genéticos  existem  em

ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas,

nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

VIII  -  Conhecimento  tradicional  associado:  informação  ou  prática  individual  ou

coletiva de comunidade indígena ou comunidade local, com valor real ou potencial,

associada ao patrimônio genético; 

IX  -  Contrato de acesso:  acordo entre  o órgão estadual  competente e pessoas

físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e as condições para o acesso aos

recursos genéticos, incluindo, obrigatoriamente, a repartição de benefícios e o acesso

e transferência de tecnologia, de acordo com o previsto nesta lei;

X  -  Diversidade  biológica  ou  biodiversidade:  variedade  de  organismos  vivos  de

todas  as  origens,  compreendendo,  entre  outros,  os  ecossistemas  terrestres,  os

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a

diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas; 

XI  -  Diversidade genética:  variedade de genes e genótipos entre as  espécies  e

dentro  delas,  a  parte  ou  o  todo  da  informação  genética  contida  nos  recursos

biológicos;

XII - Ecossistema: um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de

microorganismos  e  o  seu  meio  inorgânico  que  interagem  como  uma  unidade

funcional;

XIII  -  Erosão  genética:  perda  ou  diminuição  da  diversidade  genética,  por  ação

antrópica ou por causa natural;

XIV -  Material  genético:  todo material  de  origem vegetal,  animal,  microbiana ou
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outra que contenha unidades funcionais e hereditariedade; 

XV - Patrimônio genético: informação de origem genética, contida no todo ou em

parte  de  espécime  vegetal,  fúngico,  microbiano  ou  animal,  em  substâncias

provenientes  do  metabolismo  desses  seres  vivos  e  de  extratos  obtidos  desses

organismos  vivos  ou  mortos,  encontrados  em  condições  “in  situ”,  inclusive

domesticada, ou mantidos em coleções “ex situ”, desde que coletados em condições

“in situ”, no território do Estado;

XVI - Produto derivado: produto natural isolado de origem biológica, ou que nele

esteja estruturalmente baseado, ou ainda que tenha sido de alguma forma criado a

partir da utilização de um conhecimento tradicional a ele associado;

XVII  -  Uso  sustentável:  utilização  de  componentes  da  diversidade  biológica  de

modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade

biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações

das gerações presentes e futuras. 

Art. 3º - A implementação da política estadual de controle do acesso ao componente

do  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento  tradicional  associado  obedecerá  aos

seguintes princípios e diretrizes:

I - preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético existente no

território do Estado;

II - proteção do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético;

III - responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência e prevenção de riscos

no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado; 

IV - reconhecimento da biodiversidade como bem de interesse público; 

V - reconhecimento dos valores ecológico, social, econômico, educacional, cultural,

turístico e estético da diversidade biológica;

VI - reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento tradicional associado

detido por comunidade local ou por população indígena; 

VII - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a

utilização do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado em prol da

humanidade;

VIII - controle e fiscalização do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
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tradicional associado;

IX - proibição de acesso a componente do patrimônio genético que possa acarretar

danos ao meio ambiente e afetar a biodiversidade;

X - participação do Estado nos benefícios econômicos, científicos, tecnológicos e

sociais decorrentes das atividades de acesso ao patrimônio genético; 

XI  -  compatibilização  do  acesso  ao  patrimônio  genético  com  as  políticas,  os

princípios e as normas relativos à biossegurança, ao meio ambiente e à segurança

alimentar.

Art.  4º - Para a consecução da política de que trata esta lei,  compete ao Poder

Executivo:

I  -  desenvolver  estudos,  projetos  e  programas  que  visem  à  conservação,  ao

monitoramento e à recuperação da biodiversidade do Estado;

II - identificar processos e atividades nocivos à conservação da biodiversidade;

III - estimular a implantação de projetos de conservação da diversidade biológica

em condições “in situ” e “ex situ”;

IV - promover a capacitação de pessoal para a proteção, a fiscalização, o estudo e

o uso sustentável da diversidade biológica;

V  -  criar  cadastro  para  registro  de  conhecimentos  tradicionais  associados  ao

patrimônio genético;

VI - estabelecer e manter instalações para a conservação e pesquisa “ex situ”;

VII  -  apoiar  a  criação  de  unidades  de  conservação  que  tenham  por  finalidade

promover a preservação de espécies, de habitats e de ecossistemas representativos;

VIII  -  estabelecer,  em  sua  esfera  de  competência,  sistema  de  cadastramento,

acompanhamento, controle e fiscalização, de:

a)  pessoas  físicas  e  jurídicas  autorizadas  a  acessar  o  patrimônio  genético  e  o

conhecimento tradicional associado;

b) atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio

genético;

IX  -  firmar  contratos  de  acesso  ao  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento

tradicional associado.

Art.  5º  -  O  acesso  a  componente  do  patrimônio  genético  e  ao  conhecimento
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tradicional associado no território do Estado dependerá de cadastramento prévio da

entidade interessada no órgão estadual competente, na forma do regulamento.

§  1º  -  O  acesso  ao  conhecimento  tradicional  associado  dependerá  de

consentimento prévio da comunidade local ou da população indígena.

§  2º  -  A anuência  para  o  acesso  a  componente  do  patrimônio  genético  e  seu

produto  derivado  só  será  concedida  a  instituição  de  reconhecida  idoneidade  e

capacidade técnica, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas

biológicas, agrárias, humanas e afins.

§ 3º - A participação de pessoa jurídica sediada no exterior na coleta de amostras

de  componentes  do  patrimônio  genético  ou  de  seus  produtos  derivados  ou  de

informações relativas ao conhecimento tradicional associado somente será permitida

quando feita em conjunto com instituição pública nacional, ficando a coordenação dos

trabalhos a cargo desta última.

§  4º  -  As  permissões,  as  autorizações,  as  licenças,  os  contratos  e  os  demais

documentos referentes a pesquisa, coleta, obtenção, armazenamento, transporte ou

outra atividade similar relativos ao acesso a componente do patrimônio genético no

território  do  Estado,  vigentes  na  data  da  publicação  desta  lei,  deverão  ser

cadastradas no órgão estadual competente, na forma do regulamento.

§  5º  -  As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  autorizadas  a  desenvolver  trabalhos  de

acesso a componente do patrimônio genético devem, obrigatoriamente, comunicar ao

órgão  estadual  competente  quaisquer  informações  referentes  ao  transporte  do

material coletado, sendo responsáveis civil, penal e administrativamente pelo uso ou

manuseio inadequados desse material e pelos efeitos nocivos de sua atividade.

Art. 6º - Havendo perigo de dano grave ou irreversível decorrente de atividades de

acesso  ao  patrimônio  genético,  o  poder  público  adotará  medidas  preventivas,

podendo sustar a atividade, especialmente nos seguintes casos:

I - ameaça de extinção de espécies, subespécies, raças ou variedades e estirpes;

II - endemismo ou raridade do patrimônio genético;

III - vulnerabilidade na estrutura ou no funcionamento de ecossistemas;

IV - efeitos adversos sobre a saúde humana e animal, a qualidade de vida ou a

identidade cultural de comunidade locai e de população indígena;
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V - outras hipóteses de impacto ambiental indesejával ou dificilmente controlável; 

VI  -  erosão  genética  ou  perda  de  ecossistema,  de  seus  recursos  ou  de  seus

componentes, por coleta indevida ou incontrolada de germoplasma;

VII - descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou de segurança

alimentar;

VIII  -  utilização do patrimônio genético com fins contrários aos estabelecidos na

legislação pertinente.

§ 1º - A ausência de certeza científica sobre o nexo causal entre a atividade de

acesso a componente do patrimônio genético e o dano não poderá ser alegada para

postergar a adoção das medidas de que trata este artigo.

§ 2º - As medidas serão fundamentadas, não podendo servir de obstáculo técnico

ou restrição comercial de atividade.

§ 3º - A critério do órgão estadual competente, poderá ser exigida a apresentação

de estudo ambiental relativo aos trabalhos a serem desenvolvidos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Almir Paraca

Justificação:  A proteção da biodiversidade apareceu no cenário jurídico brasileiro

com a Constituição Federal, que, em seu art. 225, § 1º, II, determina ao poder público,

para assegurar  que todos tenham um meio ambiente  ecologicamente equilibrado,

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as

entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação do material genético. Anteriormente

à Convenção da Biodiversidade, o Brasil era signatário, apenas, do acordo de caça à

baleia, de pesca do atum, o de aves migratórias e da Convenção Internacional das

Espécies  Ameaçadas  de  Extinção  Cites.  Muitos  desses  acordos  não  atingiam  a

eficácia esperada. Também é necessário elaborar um acordo que considere o aspecto

social e econômico da biodiversidade como riqueza nacional.

Foi  para  atender  a  essas  exigências  que  surgiu  uma Convenção  que,  em  seu

conteúdo  jurídico,  regulamenta  o  acesso  aos  recursos  genéticos,  o  acesso  à

tecnologia  e o acesso aos benefícios  do uso da biodiversidade.  A Convenção da

Biodiversidade enfatiza a conservação da biodiversidade, sua utilização sustentável,
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a  necessidade  de  controlar  o  acesso  aos  recursos  genéticos,  a  transferência

adequada de tecnologia, a redistribuição equitativa e justa pela eventual utilização do

conhecimento das populações indígenas e comunidades locais.

A  questão  da  biodiversidade  foi  considerada  uma  preocupação  comum  da

humanidade. Entretanto, o art. 15 da convenção reconheceu os direitos soberanos

dos Estados sobre seus recursos naturais, bem como a autoridade para determinar o

acesso  a  recursos  genéticos  pertencentes  aos  governos  nacionais,  devendo  as

condições de acesso estar sujeitas a legislação nacional. A partir de então difundir-se-

á a idéia de que os Estados têm direitos sobre seus próprios recursos biológicos e de

que são responsáveis pela preservação de sua diversidade biológica e pela utilização

sustentável  desses  recursos.  Surge  assim  a  necessidade  de  regulamentar

adequadamente  o  acesso  aos  recursos  genéticos  nativos,  a  transferência  de

tecnologias pertinentes e a repartição justa dos benefícios derivados do uso desses

recursos.  A  intervenção  do  Estado  se  faz  necessária  para  evitar  acordos

especulativos  que  beneficiem  apenas  os  intermediários,  deixando  à  margem  os

governos  soberanos  e  estabelecendo  relações  diretas  e  desequilibradas  com  as

comunidades locais.

Cabe aos Estados membros da federação, com base na competência concorrente

estabelecida  pelo  art.  24,  inciso  VI,  produzir,  legislação  capaz  de  preservar  os

recursos  genéticos  nativos  e  produtos  derivados,  em  face  do  relevante  interesse

público envolvido. O art. 24, inciso VI, da Constituição Federal reza que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas,

caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,

proteção do meio ambiente e controle da poluição.

A medida  regulamentar  é  de  especial  importância  para  o  combate  dos  efeitos

nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os recursos genéticos existentes em

território nacional.

O projeto visa a conservação,  também, do patrimônio cultural  de Minas Gerais,

gerando instrumentos legais  capazes de garantir  que seus verdadeiros detentores

não  tenham  seus  direitos  preteridos  em  proveito  de  quaisquer  benefícios  que  a

sociedade  possa  vir  a  auferir  do  desenvolvimento  dos  trabalhos  científicos  e  da

classe produtiva do Estado.
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-  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 879/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.114/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

situado  na  Rua  Benjamim  Constant,  no  Bairro  Morro  Chic,  Município  de  Itajubá,

constituído pela área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados) e registrado sob o nº

R-9.652, Livro 3-G, a fls. 131, no Cartório de Imóveis da Comarca de Itajubá. 

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  destinado  ao

funcionamento de atividades educacionais. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação

ou modificada a sua finalidade.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Almir Paraca

Justificação: Foi enviado a esta egrégia Casa, como parte integrante da Mensagem

nº 710/2006, de 13/12/2006, do Governador do Estado, projeto que objetiva a doação

de imóvel do Estado de Minas Gerais ao Município de Itajubá. 

O imóvel de que trata o projeto, com área de 2.000,00m², situado na Rua Benjamim

Constant, no Bairro Morro Chic, foi incorporado ao patrimônio do Estado no ano de

1993. Atualmente, abriga a Escola Municipal Professor Carmo Cascardo. 

A  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Itajubá  sugeriu  à  Secretaria  de

Educação  a  doação  do  imóvel  àquele  Município,  que  deseja  ampliar  o  seu

aproveitamento para o funcionamento de atividades educacionais.

Acolhida a sugestão, foi o processo encaminhado à Secretaria de Planejamento e

Gestão,  que aprovou a medida  e a encaminhou à deliberação do Governador  do
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Estado. O Governador enviou à Assembleia a mensagem supracitada, transformada,

regimentalmente, no Projeto de Lei nº 3.801/2006, de 14/12/2006 que, infelizmente,

foi arquivado ao final da 15ª Legislatura.

Como descrito  pelo  próprio  Chefe do  Executivo  Estadual,  trata-se de  "liberação

patrimonial de relevante alcance social, que vai beneficiar a laboriosa comunidade de

Itajubá". 

Em contato com os novos gestores daquele Município, tomamos conhecimento de

que a necessidade da doação permanece, o que nos levou a este ato legislativo, para

o qual pedimos total apoio de nossos nobres pares, ensejando que o projeto possa

prosperar, atingindo o objetivo esperado.

- 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 880/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.068/2009)

Pune  a  discriminação  aos  cidadãos  que  disponham  de  formação  superior  ou

tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação

nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Será punida toda e qualquer forma de disc riminação ou manifestação que

caracterize tratamento diferenciado entre formados e acadêmicos matriculados em

cursos nas modalidades de ensino  à distância ou semipresencial  em relação aos

cursos presenciais.

§  1º  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  educação  à  distância  a  modalidade

educacional  na  qual  a  mediação  didático-pedagógica  nos  processos  de  ensino  e

aprendizagem  ocorre  com  a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e

comunicação,  com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas

em lugares ou tempos diversos , em conformidade com o Decreto nº 5.622, de 20 de

dezembro de 2005.

§ 2º - Para fins do disposto nesta lei, consideram-se regularmente formados em

ensino a distância ou semipresencial alunos que disponham de diploma, certificado

ou comprovante de conclusão emitido por instituição de ensino superior autorizada
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pelo  Ministério  da  Educação  ou  em  caso  de  estudante,  apresente  atestado  de

frequência ou comprovante de matrícula da instituição de ensino superior.

§  3º  -  Entende-se  por  discriminação  qualquer  ação  que  caracterize  tratamento

diferenciado, cobrança de valores adicionais, proibição de participação em concursos

que  exijam  diploma de  nível  superior,  técnico  ou  de  ensino  médio,  inscrição  em

associações  ou  entidades  de  classe  que  exijam  formação  superior  ou,  ainda,

preterição no atendimento.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Educação e

da Secretaria de Estado de Defesa Social, o recebimento de reclamações e outros

atos previstos nesta lei.

§ 1º - Para os fins do atendimento previsto no “caput”, a reclamação poderá ser

apresentada  por  qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  direta  ou  indiretamente

prejudicada.

§ 2° - A reclamação poderá ser apresentada ao Poder  Público, nos locais previstos,

por  carta,  fax,  mensagem eletrônica,  telefone,  verbalmente  ou  por  qualquer  outra

forma de comunicação, juntando-se dados suficientes ao preenchimento de ficha de

atendimento para posterior encaminhamento e apuração dos fatos apresentados.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Defesa

Social, a análise dos fatos narrados na reclamação e, se constatada infração a esta

lei, o encaminhamento aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 4º - Sujeitam-se a esta lei todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que mantêm

relação  com  a  administração  pública  estadual,  direta  ou  indireta,  abrangendo

situações como relação jurídica funcional, convênios, acordos, parcerias, empresas e

pessoas contratadas pela administração e o exercício  de  atividade econômica ou

profissional sujeita à fiscalização estadual.

Art. 5º - Órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e industriais e associações

civis que cometerem infrações a esta lei estarão sujeitos às seguintes sanções, que

serão aplicadas progressivamente, da seguinte forma:

I - advertência

II - multa de R$3.000,00 (três mil reais);

III - multa de R$5.000,00 (cinco mil reais);



81
____________________________________________________________________________

IV  -  multa  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais)  e  proibição  de  contratar  com  a

administração pública, estadual por um ano;

§ 1º - Os valores constantes dos incisos II, III e IV serão corrigidos anualmente pelo

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -;

§ 2º - Fica a autoridade fiscalizadora autorizada a elevar em até dez vezes o valor

da multa cominada quando se verificar que, em face da capacidade econômica do

estabelecimento, a pena de multa resultará inócua.

§ 3º  -  A aplicação de qualquer  das sanções previstas  no  inciso  III  acarretará a

rescisão  do  contrato,  convênio,  acordo  ou  qualquer  modalidade  de  compromisso

celebrado com a administração pública direta ou indireta e implicará a inabilitação do

infrator para:

I  -  firmar  contratos  com  a  administração  pública  estadual,  direta,  indireta,  ou

autárquica; 

II  -  obter  isenções,  remissões,  anistias  ou  quaisquer  benefícios  de  natureza

tributária.

Art. 6º - A infração ao disposto nesta lei praticada por servidor público estadual será

considerada falta grave, e sua reincidência, prática de ato de incontinência pública,

sujeitando o infrator às penas previstas nos estatutos da respectiva categoria.

Art.  7º  -  O  conteúdo da presente  lei  deverá  ser  divulgado  junto  às  repartições

públicas estaduais para a conscientização dos servidores e da sociedade mineira.

Art.  8º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias,

contados  da  data  de  sua  publicação,  devendo  observar,  obrigatoriamente,  os

seguintes aspectos:

I - mecanismos de denúncia;

II - formas de apuração das denúncias;

III - garantias para ampla defesa dos infratores.

Art.  9º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Almir Paraca
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Justificação - Este projeto de lei baseia-se em uma proposição apresentada pelo

Deputado  Estadual  Professor  Grando  e  aprovada  pela  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Santa Catarina, que julgamos oportuna e necessária em todo o País, o que

nos leva a apresentá-lo em nosso Estado.

É do conhecimento de todos que a educação a distância contribui fortemente para a

democratização do acesso ao à educação, em todos os níveis, mais especialmente

ao ensino superior público. Segundo dados da Secretaria de Ensino à Distância do

Ministério da Educação, a evolução da modalidade de educação à distância no Brasil,

de 2000 a 2008, foi excepcional, saltando de 1.682 para 760.599 alunos, e revelou o

desempenho excepcional dos graduandos à distância, mais bem avaliados em 7 das

13 áreas analisadas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

A excelente estrutura do sistema de educação à distância, no Brasil, hoje, garante a

qualidade na graduação ofertada. Entre os referenciais, ainda segundo a Secretaria,

podemos destacar a avaliação, a equipe multidisciplinar, a infraestrutura de apoio, o

material didático e os sistemas de educação.

Na formação técnica profissional de nível médio à distância, a Secretaria trabalha

com a perspectiva  atendimento de  200 mil  alunos  em mil  escolas-polo até  2010,

através da Escola Técnica Aberta do Brasil (e-tec Brasil). Em 2008, eram ofertados

147 cursos, com 11.200 estudantes matriculados. 

 No Brasil, a modalidade de educação à distância obteve respaldo legal para sua

realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394, de 20/12/96 -,

que estabelece, em seu art. 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de

educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi

regulamentado  posteriormente  pelos  Decretos  nºs  2.494  e  2.561,  de  1998,  mas

ambos  revogados  pelo  Decreto  nº  5.622,  em  vigência  desde  sua  publicação  em

20/12/2005.

Pelo Decreto nº  5.622 ficou estabelecida a política de garantia  de qualidade no

tocante  aos  variados  aspectos  ligados  à  modalidade  de  educação  à  distância,

notadamente  ao  credenciamento  institucional,  supervisão,  acompanhamento  e

avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da

Educação.
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O  art.  1º  desse  decreto  caracteriza  a  educação  à  distância  como  modalidade

educacional  na  qual  a  mediação  didático-pedagógica  nos  processos  de  ensino  e

aprendizagem  ocorre  com  a  utilização  de  meios  e  tecnologias  de  informação  e

comunicação,  com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas

em lugares ou tempos diversos.

Entre os tópicos relevantes do decreto, tem destaque: a) a caracterização de ensino

à distância - EAD - visando instruir os sistemas de ensino; b) o estabelecimento de

preponderância  da avaliação presencial  dos estudantes em relação às avaliações

feitas  a  distância;  c)  maior  explicitação  de  critérios  para  o  credenciamento  no

documento  do  plano  de  desenvolvimento  institucional  -  PDI  -,  principalmente  em

relação aos  polos  descentralizados  de  atendimento  ao  estudante;  d)  mecanismos

para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de vagas na educação

superior,  desvinculada  da  previsão  de  condições  adequadas;  e)  permissão  de

estabelecimento  de  regime  de  colaboração  e  cooperação  entre  os  Conselhos

Estaduais  e  Conselho  Nacional  de  Educação  e  diferentes  esferas  administrativas

para:  troca  de  informações;  supervisão  compartilhada;  unificação  de  normas;

padronização de procedimentos e articulação de agentes; f) previsão do atendimento

de  pessoa  com  deficiência;  g)  institucionalização  de  documento  oficial  com

Referenciais de Qualidade 2 para a educação à distância.

Sobre o último tópico destacado, cabe observar que, embora no ano de 2002 não

houvesse determinação legal explícita,  naquela ocasião o MEC instituiu a primeira

comissão de especialistas, por meio da Portaria Ministerial nº 335, de 2002, com o

objetivo  de  discutir  amplamente  a  questão  dos  referenciais  de  qualidade  para

educação superior à distância. O relatório da comissão serviu de texto-base para a

elaboração dos Referenciais de Qualidade para EAD, pelo MEC, em 2003, sendo,

portanto, o ponto de partida para a atualização ora proposta,  que está focada na

oferta de cursos de graduação e especialização.

Este  projeto  de  lei  busca  atender  a  uma  demanda  atual  de  acadêmicos  que

frequentam  ensino  nas  modalidades  de  ensino  à  distância  e  semipresencial  no

Estado.  Milhares  de  cidadãos  residentes  em  nosso Estado  estudam  utilizando-se

desta modalidade de ensino superior, normatizada pelo MEC e autorizada a funcionar
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pelo  mesmo.  Esses  cidadãos  e  cidadãs  têm  reclamado  de  insegurança  junto  ao

mercado de trabalho, por um preconceito aos acadêmicos desta forma de ensino.

Ocorre que os órgãos governamentais, ao autorizar um Instituição de Ensino Superior

a funcionar e abrir cursos à distância, determinam uma série de condições para seu

funcionamento,  assim  como  em  cursos  totalmente  presenciais,  condições  que

impingem qualidade de ensino.

Os  alunos  do  EAD  frequentam  aulas,  pesquisam,  apresentam  trabalho  de

conclusão de curso,  enfim  têm uma vida  acadêmica absolutamente  regular,  e  no

último Enade obtiveram melhores resultados que seus colegas de ensino presencial.

A LDB regulamentou os cursos de EAD, dispensando a necessidade de presença

em  sala  de  aula.  Vejamos  algumas  considerações  do  Professor  Universitário  e

Advogado Dr. Fabrizio Cezar Chiantia:

O art. 47, parágrafo 3º, da LDB traz ressalva da não obrigatoriedade de frequência

de  alunos  e  professores,  nos  programas  de  educação  à  distancia,  conforme

determina o ano letivo regular da educação superior. Senão vejamos:

Art. 47 - Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem,

no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado

aos exames finais, quando houver.

§ 3º - É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de

educação à distância.

Diante desse artigo e parágrafo, ora transcritos, entendo que, a LDB estabeleceu

importante critério de diferenciação levando em consideração as peculiaridades da

modalidade de educação à distância.

Passando  à  análise  das  disposições  sobre  a  educação  à  distância  na  LDB,

transcrevo o seu art. 80, parágrafos e incisos que trazem em seu conteúdo, o espírito

de incentivo e desenvolvimento do ensino à distância para o Brasil.

Consigno, desde já, que o art. 80 da LDB foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622,

de 19 de dezembro de 2005.

Nesse passo, trago a baila a alteração do parágrafo 3º do art. 80 da LDB, que foi

regulamentado pelo Decreto  nº  5.773,  de  9  de  maio  de  2006.  Sendo assim,  isto

significa  que  o  art.  80  e  o  seu  parágrafo  3º  foram  alterados  por  decretos  que
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regulamentam a sua aplicabilidade. Senão vejamos:

Art.  80  -  O  Poder  Público  incentivará  o  desenvolvimento  e  a  veiculação  de

programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de

educação continuada. (Regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de

2005.)

§ 1º - A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º - A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro

de diploma relativos a cursos de educação à distância.

§ 3º - As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas

de ensino,  podendo haver  cooperação e  integração entre  os  diferentes sistemas.

(Regulamentado pelo Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006.)

§ 4º - A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e

de sons e imagens;

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III  -  reserva  de  tempo  mínimo,  sem  ônus  para  o  Poder  Público,  pelos

concessionários de canais comerciais.

Seguindo à análise da LDB, transcrevo o art. 32 da mencionada lei, que, por uma

questão de equidade, deve ser interpretado à luz do art. 80, parágrafos e incisos da

LDB.  Isso  porque,  na  interpretação  desta  lei,  e  em toda a  sua  extensão,  se  faz

necessário buscar entender a intenção do legislador quando de sua elaboração, e

neste  caso,  como se  alinham os  dispositivos  no  que tange a  regulamentação da

educação à distância.

Passo a interpretar do art. 2º do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

Art.  2º  -  A  educação  à  distância  poderá  ser  ofertada  nos  seguintes  níveis  e

modalidades educacionais:

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste decreto;

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996;
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III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) técnicos, de nível médio; e

b) tecnológicos, de nível superior;

V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) sequenciais;

b) de graduação;

c) de especialização;

d) de mestrado; e

e) de doutorado.

O art. 2º do decreto se compatibiliza com o art. 80 da LDB permitindo a educação à

distância em todos os níveis e modalidades educacionais.

O art. 3º e seus parágrafos do decreto preceituam o seguinte: Art. 3º. A criação,

organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão

observar  ao  estabelecido  na legislação  e em regulamentações  em vigor,  para  os

respectivos níveis e modalidades da educação nacional.

§ 1º - Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma

duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.

§ 2º - Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar

estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma

forma  que  as  certificações  totais  ou  parciais  obtidas  nos  cursos  e  programas  a

distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos

e programas presenciais, conforme a legislação em vigor.

Este dispositivo do decreto é de suma importância, pois trata com igualdade “todas”

modalidades da educação.

O § 1º do art. 3º do decreto estabelece que os cursos na modalidade a distância

devam ser projetados com a mesma duração definida para os respectivos cursos na

modalidade presencial.

O  §  2º  do  art.  3º  do  decreto  preceitua  que os  cursos  e  programas a  distância

poderão aceitar transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em

cursos  e  programas  presenciais,  da  mesma forma que  as  certificações  totais  ou
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parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros

cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a

legislação em vigor.

Sendo assim, extraímos desse dispositivo, regulamentação que visa a “integração

entre a educação à distância e a educação presencial”. 

O art.  5º  que ora transcrevemos estabelece a validade no âmbito  nacional  dos

diplomas  e  certificados  de  cursos  de  educação  à  distância.  Prevê  o  decreto  a

emissão de registro de diplomas dos cursos realizados na modalidade de educação à

distância que deverá seguir as diretrizes da legislação vigente.

Importante ressaltar que o registro do diploma dos cursos de educação à distância

seguirá os ditames do registro dos diplomas dos cursos presenciais nos termos do

parágrafo único do art. 5º do decreto que transcrevo abaixo.

“Art. 5º - Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos

por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.”

Pelo Exposto, é claro e consistente que quaisquer tratamentos diferenciados para

alunos de EAD em detrimento  de acadêmicos de ensino presencial  é  no mínimo

injusto, ainda que em nosso entender ilegal.

Ocorre que atualmente em alguns locais do Brasil e também em nosso Estado, em

alguns  concursos  públicos  e  também  em  conselhos  regionais  de  determinadas

categorias,  tem  ocorrido  uma  flagrante  discriminação  à  estes  diplomados  ou

acadêmicos, o que, em nossa compreensão deve ser abolido. O objetivo de nosso

projeto é salvaguardar os interesses destes cidadãos que se matricularam, dentro de

normas legais,  em cursos autorizados pelos órgão competentes, e agora tem sido

objeto de tratamento preconceituoso e ilegal.

- 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 881/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.046/2007)

Dispõe  sobre  incentivos  e  benefícios  para  fomentar  as  atividades  de  caráter

desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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CAPÍTULO I

DOS INCENTIVOS AO DESPORTO

Art.  1º  -  Até  o  ano-calendário  de  2015,  inclusive,  poderão  ser  deduzidos  dos

impostos  devidos  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  previstos  nos  arts.  144  e  149  da

Constituição do Estado de Minas Gerais,  com percentuais a serem definidos pelo

Executivo Estadual, por meio de decreto regulamentador, por pessoa física ou por

pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores despendidos a título de

patrocínio  ou  doação,  no  apoio  direto  a  projetos  desportivos  e  paradesportivos

previamente aprovados pelo órgão gestor do programa.

§ 1º - As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o “caput”

deste  artigo  para  fins  de  determinação  do  lucro  real  e  da  base  de  cálculo  da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

§  2º  -  Os  benefícios  de  que  trata  este  artigo  não  excluem ou  reduzem  outros

benefícios fiscais e deduções em vigor.

§ 3º - Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de

projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada

ao doador ou patrocinador.

§ 4º - Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:

I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador,

gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) meses anteriores;

II - o cônguge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes

do patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de

pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, nos termos do inciso I deste

parágrafo;

III  -  a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha, como

titulares, administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere o

inciso II deste parágrafo.

Art. 2º - Os projetos desportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os

recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei,  atenderão a pelo menos uma

das seguintes manifestações:

I - desporto educacional;
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II - desporto de participação;

III - desporto de rendimento.

§ 1º - Poderão receber os recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei os

projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte,

preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social.

§ 2º - É vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos nesta lei

para o pagamento de remuneração de atletas  profissionais,  nos termos da Lei  nº

9.615, de 24 de março de 1998, em qualquer modalidade desportiva.

§  3º  -  O  proponente  não  poderá  captar,  para  cada  projeto,  entre  patrocínio  e

doação, valor superior ao aprovado pelo órgão gestor, na forma do art. 4º desta lei.

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

I - patrocínio:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário para

a realização de projetos  esportivos,  com finalidade promocional  e  institucional  de

publicidade;

b)  o  pagamento  de  despesas  ou  a  utilização  de  bens,  móveis  ou  imóveis,  do

patrimônio  do  patrocinador,  sem  transferência  de  domínio,  para  a  realização  de

projetos esportivos pelo proponente;

II - doação:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário, bens

ou serviços para a realização de projetos esportivos, desde que não empregados em

publicidade, ainda que para divulgação das atividades objeto do respectivo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingresso para eventos de caráter esportivo por pessoa

jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de comunidades

de vulnerabilidade social;

III - patrocinador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que

apóie projetos aprovados pelo órgão gestor do programa nos termos do inciso I do

“caput” deste artigo;

IV - doador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do imposto de renda, que apóie

projetos aprovados pelo órgão gestor do programa nos termos do inciso II do “caput”

deste artigo;
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V - proponente: a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado com fins

não econômicos, de natureza esportiva, que tenha projetos aprovados nos termos

desta lei.

Art. 4º - A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresentados

na forma prevista no art. 5º desta lei cabem a uma comissão técnica vinculada ao

órgão  gestor  do  programa,  garantindo-se  a  participação  de  representantes

governamentais,  designados pelo  órgão gestor  do  programa, e representantes do

setor desportivo mineiro.

Parágrafo único -  A composição, a organização e o funcionamento da comissão

serão estipulados e definidos em regulamento.

Art. 5º - Os projetos desportivos e paradesportivos de que trata o art. 1º desta lei

serão  submetidos  ao  órgão  gestor  do  sistema,  acompanhados  da  documentação

estabelecida em regulamento e de orçamento analítico.

§ 1º - A aprovação dos projetos de que trata o “caput” deste artigo somente terá

eficácia após a publicação de ato oficial  contendo o título do projeto aprovado,  a

instituição responsável, o valor autorizado para captação e o prazo de validade da

autorização.

§  2º  -  Os  projetos  aprovados  e  executados  com  recursos  desta  lei  serão

acompanhados e avaliados pelo órgão gestor do programa.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  6º  -  A divulgação das atividades,  bens ou serviços resultantes  dos projetos

desportivos e paradesportivos financiados nos termos desta lei mencionará o apoio

institucional , com inserção da Bandeira de Minas Gerais.

Art. 7º - A prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos previstos

nesta  lei  fica  a  cargo  do  proponente  e  será  apresentada  ao  órgão  gestor  do

programa, na forma estabelecida pelo regulamento.

Art. 8º - O órgão gestor do programa informará à Secretaria de Estado de Fazenda,

até  o  último dia  útil  do  mês de  março,  os  valores correspondentes a doação ou

patrocínio, destinados ao apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos, no

ano-calendário anterior.
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Parágrafo único - As informações de que trata este artigo serão prestadas na forma

e condições a serem estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art.  9º  -  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  no  âmbito  de  suas

atribuições, a fiscalização dos incentivos previstos nesta lei.

Art. 10 - Constituem infração aos dispositivos desta lei:

I - receber o patrocinador ou o doador qualquer vantagem financeira ou material em

decorrência do patrocínio ou da doação que com base nela efetuar;

II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente com dolo, fraude ou simulação

para utilizar incentivo nela previsto;

III - desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos dos recursos,

bens, valores ou benefícios com base nela obtidos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva beneficiada

pelos incentivos nela previstos;

V  -  descumprir  quaisquer  das  suas  disposições  ou  das  estabelecidas  em  sua

regulamentação.

Art. 11 - As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis, sujeitarão:

I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além das

penalidades e demais acréscimos previstos na legislação;

II - o infrator ao pagamento de multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor da

vantagem auferida indevidamente, sem prejuízo do disposto no inciso I do “caput”

deste artigo.

Parágrafo único - O proponente é solidariamente responsável por inadimplência ou

irregularidade verificada quanto ao disposto no inciso I do “caput” deste artigo.

Art. 12 - Os recursos provenientes de doações ou patrocínios efetuados nos termos

do art. 1º desta lei serão depositados e movimentados em conta bancária específica,

que  tenha  como  titular  o  proponente  do  projeto  aprovado  pelo  órgão  gestor  do

programa.

Parágrafo único - Não são dedutíveis, nos termos desta lei, os valores em relação

aos quais não se observe o disposto neste artigo.

Art.  13  -  Todos  os  recursos  utilizados  no apoio  direto  a  projetos  desportivos  e
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paradesportivos previstos nesta lei deverão ser disponibilizados na rede mundial de

computadores.

Parágrafo único - Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo ainda deverão

ser disponibilizados, mensalmente, no sítio do governo de Minas Gerais, constando

sua origem e destinação.

Art. 14 - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 90 dias após sua

publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Objetiva este projeto de lei  inserir o nosso Estado em programa de

incentivo ao esporte nos moldes de programa idêntico adotado pelo governo federal.

Nos últimos quatro anos, Minas Gerais voltou-se tanto para o choque de gestão que

os programas sociais ficaram praticamente esquecidos. Acreditamos que está na hora

de  Minas  correr  atrás  do  prejuízo,  estabelecendo  programas  visando  a  suprir  o

enorme déficit social do nosso Estado.

A  Câmara  Federal  aprovou  lei  similar  em  2006.  A  lei  federal  aprovada  foi

encaminhada  ao  Congresso  pelo  Presidente  Lula,  durante  a  abertura  da  II

Conferência Nacional do Esporte, e prevê a renúncia fiscal de parte do imposto de

renda devido por pessoas físicas e jurídicas para que seja usada como investimento

em projetos esportivos. A aprovação consagrou a mobilização de atletas e dirigentes

no Ministério do Esporte e no Congresso Nacional.

A referida lei federal foi desenvolvida nos moldes da Lei Rouanet, lei de incentivo à

cultura,  em que pessoas físicas podem doar  ou usar  como patrocínio até  6% do

imposto devido e pessoas jurídicas - empresas, clubes sociais, entidades de classe,

entre outros - até 4%. Com a nova lei, o governo brasileiro quer dar início a uma

mobilização que leve a uma nova visão empresarial. Para o Ministro Orlando Silva Jr.,

a aprovação desta lei abrirá uma nova perspectiva para o esporte brasileiro, uma vez

que estimula  a  participação da sociedade no  financiamento  do  setor.  “Esta ação,

reivindicação histórica das lideranças esportivas,  amplia e diversifica as  fontes de

financiamento do esporte. Nossa expectativa é que essas novas fontes venham pra
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ficar, mantendo a associação com todos os valores positivos que o esporte ressalta”,

afirma Silva Jr.

Seguindo o exemplo nacional,  acredito  que Minas Gerais  também pode ter  sua

própria lei, direcionando recursos próprios para incentivar os atletas mineiros. Com

aprovação da Lei Mineira de Incentivo ao Esporte mais atletas terão condições de

estar preparados para aumentar o número de medalhas e de resultados positivos do

Brasil  nas  competições  que  disputarão,  reforçando  assim  a  política  nacional  de

esportes. 

- 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 882/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.788/2007)

Declara de utilidade pública a Casa da Criança Jacinta e Francisco, 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 Casa da Criança Jacinta e Francisco,

com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Casa da Criança Jacinta e Francisco, fundada em 17/4/2002 e com

sede no Município de Juiz de Fora, é uma entidade com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A referida associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais e tem por finalidade dar assistência

educativa,  espiritual  e  alimentar  as  crianças  e  famílias  carentes  da  região,

possibilitando a  cada um tornar-se  agente  responsável  pelo  seu desenvolvimento

como pessoa.

A concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual é  de  extrema

importância  para  a  Associação,  pois,  com  essa  documentação,  poderá  firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação

do seu atendimento às famílias necessitadas.
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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 883/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.981/2008)

Institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída a  Política Estadual  de Desenvolvimento Sustentável  dos

Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT-MG, na forma do estabelecido nesta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei compreende-se por:

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se

reconhecem como tais,  que possuem formas próprias  de  organização social,  que

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução

cultural,  social,  religiosa,  ancestral,  e  econômica,  utilizando  conhecimentos,

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e

econômica dos povos e  comunidades  tradicionais,  sejam eles  utilizados  de forma

permanente ou temporária,  observado, no que diz respeito aos povos indígenas e

quilombolas,  respectivamente,  o  que  dispõem  os  arts.  231  e  68  do  Ato  das

Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 e demais regulamentações;

e 

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado

para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  atual  geração,  garantindo  as  mesmas

possibilidades para as gerações futuras.

Art. 3º - As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política

Estadual  de  Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e Comunidades Tradicionais

deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar

os seguintes princípios:

I  -  o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e

cultural  dos povos e comunidades tradicionais,  levando-se em conta,  entre  outros
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aspectos,  os  recortes  etnia,  raça,  gênero,  idade,  religiosidade,  ancestralidade,

orientação  sexual  e  atividades  laborais,  bem  como  a  relação  destes  em  cada

comunidade  ou  povo,  de  modo  a  não  desrespeitar  subsumir  ou  negligenciar  as

diferenças  dos  grupos,  comunidades  ou  povos  ou,  ainda,  instaurar  ou  reforçar

qualquer relação de desigualdade;

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio

do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III  -  a  segurança alimentar  e nutricional  como direito  dos povos e comunidades

tradicionais  ao  acesso  regular  e  permanente  a  alimentos  de  qualidade,  em

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais,

tendo  como  base  práticas  alimentares  promotoras  de  saúde,  que  respeitem  a

diversidade  cultural  e  que  sejam  ambiental,  cultural,  econômica  e  socialmente

sustentáveis;

IV  -  o  acesso  em  linguagem  acessível  à  informação  e  ao  conhecimento  dos

documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional  e Estadual  de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de

vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  nas  gerações  atuais,  garantindo  as

mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus modos de

vida e as suas tradições;

VI - a pluridade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos

tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas

rurais ou urbanas;

VII  -  a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla

participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  monitoramento  e  execução  desta

Política a ser implementada pelas instâncias governamentais;

VIII  - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades

tradicionais;

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos

Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo;

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e
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Comunidades  Tradicionais  nas  instâncias  de  controle  social  e  nos  processos

decisórios relacionados aos seus direitos e interesses;

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional e Estadual de Segurança

Alimentar e Nutricional;

XII  -  a  contribuição  para  a  formação,  por  parte  dos  órgãos  públicos,  de  uma

sensibilização  coletiva  sobre  a  importância  dos  direitos  humanos,  econômicos,

sociais,  culturais,  ambientais e do controle social  para a garantia  dos direitos dos

povos e comunidades tradicionais;

XIII -  a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à

intolerância religiosa; e 

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a

memória cultural e a identidade racial e étnica.

Art.  4º -  A PNPCT-MG tem como principal objetivo promover o desenvolvimento

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento,

fortalecimento  e  garantia  dos  seus  direitos  territoriais,  sociais,  ambientais,

econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de

organização e suas instituições.

Art. 5º - São objetivos específicos da PNPCT-MG:

I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios e o acesso aos

recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e

econômica;

II - solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de

Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de

Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

III - implantar infra-estrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos

povos e comunidades tradicionais;

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta

ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos

dialógicos  como  contribuição  ao  desenvolvimento  próprio  de  cada  povo  e

comunidade,  garantindo  a  participação  e  controle  social  tanto  nos  processos  de
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formação educativos formais quanto nos não-formais;

VI  -  reconhecer,  com  celeridade,  auto-identificação  dos  povos  e  comunidades

tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais

e coletivos;

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde

de qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas necessidades

e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional;

VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos

povos  e  comunidades  tradicionais,  no  que  diz  respeito  às  suas  atividades

ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes destas atividades;

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde voltada aos

povos e comunidades tradicionais;

X  -  garantir  o  acesso  às  políticas  públicas  sociais  e  a  participação  de

representantes  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  nas  instâncias  de  controle

social;

XI  -  garantir  nos  programas  e  ações  de  inclusão  social  recortes  diferenciados

voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais;

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero

nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina

nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua

liderança ética e social;

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados

aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo;

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes

aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sobretudo  nas  situações  de  conflito  ou

ameaça à sua integridade;.

XV  -  reconhecer,  proteger  e  promover  os  direitos  dos  povos  e  comunidades

tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais;

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário,

considerando as formas tradicionais de organização e representação locais; e 

XVII  -  apoiar  e  garantir  a  inclusão  produtiva  com  a  promoção  de  tecnologias
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sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e comunidades

tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias

tradicionais.

Art.  6º  -  São  instrumentos  de  implementação  da  Política  Estadual  de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:

I  -  os  Planos  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais;

II  -  A  Comissão  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais, a ser instituída por decreto do Executivo Estadual;

III - os fóruns regionais e locais; e 

IV - o Plano Plurianual.

Art.  7º  -  Os Planos de Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e Comunidades

Tradicionais têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação da PNPCT-MG

e consistem no conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas com o

fim de implementar, nas diferentes esferas de governo, os princípios e os objetivos

estabelecidos por esta Política:

I  -  os  Planos  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais  poderão  ser  estabelecidos  com  base  em  parâmetros  ambientais,

regionais,  temáticos  étnico-socioculturais  e  deverão  ser  elaborados  com  a

participação eqüitativa dos representantes de órgãos governamentais e dos povos e

comunidades tradicionais envolvidos;

II - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos

Povos e Comunidades Tradicionais poderá se dar por meio de fóruns especialmente

criados para esta finalidade ou de outros cuja composição, área de abrangência e

finalidade sejam compatíveis com o alcance dos objetivos desta Política; e 

III  -  o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e

Comunidades  Tradicionais  não  é  limitado,  desde  que  respeitada  a  atenção

equiparada aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais, de modo

a não convergirem exclusivamente para um tema, região, povo ou comunidade.

Art.  8º  -  A  Comissão  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades  Tradicionais  deverá,  no  âmbito  de  suas  competências  e  no  prazo

máximo de noventa dias:
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I  -  dar  publicidade  aos  resultados  das  Oficinas  Regionais  que  subsidiarão  a

construção da PNPCT-MG;

II - estabelecer um Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável para os Povos

e Comunidades Tradicionais, o qual deverá ter como base os resultados das Oficinas

Regionais mencionados no inciso I; e

III  -  propor  um  Programa  Multisetorial  destinado  à  implementação  do  Plano

Estadual mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual.

Art. 9º - Compete à Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos

e Comunidades Tradicionais -  CNPCT-MG coordenar  a implementação da Política

Estadual  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Conforme reportagem publicada no jornal Assembléia Informa do dia

19/12/2007, a inclusão social dos povos e comunidades tradicionais foi assunto de

uma  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de  Participação  Popular  da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a requerimento dos deputados Almir Paraca

(PT)  e  André  Quintão  (PT),  no  dia  18/12/2007.  O  objetivo:  “nivelar  informações,

comparar  políticas  e  dotações  orçamentárias  dos  governos  federal  e  estadual  e

discutir ações das duas esferas”.

Indígenas,  ciganos,  quilombolas,  geraizeiros,  vazanteiros,  extrativistas,

seringueiros,  castanheiros,  caiçaras,  jangadeiros,  pescadores,  ribeirinhos.  Todas

essas  categorias  servem  para  designar  o  que  os  antropólogos  chamam  de

comunidades  tradicionais,  ou  seja,  grupos  culturalmente  diferenciados  que  se

reconhecem como tais,  com práticas  geradas e transmitidas pela  tradição.  Nessa

definição, caberiam 25 milhões de brasileiros, ou 14% da população.

A presença maciça de representantes quilombolas na platéia e na Mesa polarizou o

debate em torno dos interesses dessas comunidades,  que mereceram um debate

específico no Plenário no dia 30 de novembro, promovido pela Comissão de Direitos

Humanos.



100
____________________________________________________________________________

O Deputado Paraca disse que era preciso reconhecer o esforço do Governo Lula

para tirar da invisibilidade segmentos sociais diversos, e que a criação da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Racial - Seppir - demonstrava isso.

“Para  todas  as  comunidades  tradicionais  identificadas  no  Norte  e  Noroeste  de

Minas, sejam quilombolas, indígenas, geraizeiros ou vazanteiros, a questão territorial

é  decisiva.  Também  são  importantes  as  questões  culturais,  ancestrais,  religiosas,

sociais  e  econômicas,  mas  fazer  respeitar  esse  território  é  o  grande  problema”,

afirmou o Deputado.

O  representante  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,

Aderval Costa Filho,  concordou com o Deputado em que a questão territorial  é  a

principal  na  lista  de  12  demandas  prioritárias  com as  quais  trabalham.  “Estamos

sempre administrando conflitos com a superposição de parques de proteção integral,

sejam  eles  estaduais  ou  nacionais,  sobre  áreas  reivindicadas  por  comunidades

tradicionais”, alertou ele.

A respeito das práticas extrativistas dessas comunidades, Costa Filho disse que é

preciso  respeitar  as  tradições  e  não  tentar,  como  alguns  técnicos  fazem,  impor

restrições da legislação trabalhista. “É o caso dos colhedores de açaí. A destreza para

subir nas palmeiras se adquire na infância. Se exigirmos que os meninos cheguem

aos 17 anos para subir no açaí, eles vão cair e quebrar o pescoço”, exemplificou.

Roberta Albanita, da Secretaria de Desenvolvimento Social, concorda com Aderval.

“O  Grande  desafio  para  quem  trabalha  a  inclusão  dessas  comunidades  é  a

desconstrução do seu saber para aprender,  entender o que está lá  e não intervir

erradamente”, esclareceu. Albanita admite que as ações ainda são dispersas e que

as iniciativas ainda pecam pelo costume de levar os pacotes existentes.

Quatro lideranças comunitárias presentes na Mesa defenderam os interesses dos

quilombolas. Maria das Graças Sabóia pediu uma política de reparação dos danos

infligidos à comunidade negra, e a implementação da Lei nº 10.6349, que introduz a

História da África nas escolas. Marielle  Patrícia Brasil  de Figueiredo,  do Cedefes,

listou as formas de participação que seriam ideais para as comunidades atuarem na

formulação de  políticas  próprias,  e  defendeu o  protagonismo dos  quilombolas  na

defesa dos seus interesses.
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Helen Santa Rosa disse que o Centro de Agricultura Alternativa atende cinco tipos

de  comunidades  tradicionais:  os  geraizeiros,  que  vivem  encurralados  pela

monocultura  do  eucalipto;  os  quilombolas,  que  são  30  comunidades  apenas  no

Gorutuba; os vazanteiros, que cultivam as vazantes do São Francisco e se deslocam

de  canoa:  os  caatingueiros,  que convivem  com a vegetação  do  semi-árido;  e  os

indígenas xacriabás, que vivem em São João das Missões.

Maria Luzia Sidônio, da Federação Quilombola, discorda de Helen, ao dizer que

apenas os indígenas, quilombolas e ciganos podem ser classificados como povos

tradicionais. “Geraizeiros e vazanteiros podem ser hoje, e amanhã não”, distinguiu.

“Nós precisamos de território para nossas práticas, que usam o barro e as plantas

medicinais. Também sofremos com a invasão dos eucaliptos da Aracruz Celulose em

nossos quilombos”, denunciou. Sidônio disse que os negros têm votos, mas não têm

voz e vez. “Sofremos tantos desrespeitos que não estamos mais pedindo. Estamos

exigindo nossos direitos. Somos 476 quilombos em Minas”, disse ela.

O Deputado André Quintão disse que várias emendas discutidas na Comissão para

beneficiar comunidades tradicionais estão sendo incorporadas ao PPAG e devem ser

incluídas  no  Orçamento,  com  um  expressivo  volume  de  recursos.  Carlin  Moura,

Deputado do PcdoB, afirmou que “a inclusão social é marca do Governo Lula, e o

resgate da dívida com os quilombolas é tarefa monumental.  Até a resistência dos

povos tradicionais foi excluída da História do Brasil”, lembrou.

A deputada  Elisa  Costa  disse  que  25  milhões  de  pessoas  que  compõem  as

comunidades  tradicionais  merecem  políticas  públicas  urgentes,  e  informou  que  a

reclamação  dos  xacriabás  quanto  à  assistência  de  saúde  prestada  pela  Funasa

também é replicada no Leste de Minas, pois os Krenaks e os machacalis também

reclama da saúde. “É urgente a demarcação das terras indígenas. Uma parte dos

machacalis já foi beneficiada, mas ainda faltam outros grupos”. Elisa cobrou a criação

de uma coordenadoria de igualdade racial em Minas.

Ao  final  da  mencionada  audiência  pública,  concluíram  os  presentes  que  é

necessária  a  criação,  no  âmbito  do  Estado,  de  uma política  de  desenvolvimento

sustentável  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  em  sintonia  com  a  política

nacional já existente, como forma de integrar esforços e ações de governos. Daí a
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razão  da  apresentação  do  projeto  de  lei  que  ora  apresento  para  apreciação  do

conjunto dos parlamentares da Assembléia Legislativa mineira.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

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

PROJETO DE LEI Nº 884/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.331/2010)

Autoriza o Estado a pagar pensão indenizatória às famílias das vítimas fatais de

crimes de violência sexual e violência doméstica, nos casos em que for comprovada a

falha na prestação do serviço de segurança pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Estado autorizado a pagar,  a título de compensação por  danos

morais,  o  valor  de  R$50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  por  família,  acrescido  do

pagamento  de  pensão  indenizatória,  para  cobertura  de  danos  materiais,  aos

familiares dependentes das vítimas fatais de crimes de violência sexual ou violência

doméstica, nas hipóteses de comprovada omissão, negligência ou prática de ato da

administração pública que importaria a não ocorrência do crime. 

§  1º  -  A  comprovação  da  omissão,  da  negligência  ou  da  prática  de  ato  da

administração pública se dará por processo administrativo. 

§ 2º - A pensão indenizatória a que se refere o “caput” deste artigo corresponde ao

valor  da  remuneração auferida  pela  vítima à época do sinistro,  não podendo ser

inferior a um salário mínimo vigente e, não incidindo sobre ela nenhum desconto,

salvo o obrigatório por força de lei federal.

Art. 2º - São beneficiárias da pensão indenizatória de que trata o art. 1º desta lei as

seguintes classes, na condição de dependentes da vítima:

I - classe I: o cônjuge, enquanto não constituir união estável, e o filho menor de

dezoito anos não emancipado ou absolutamente incapaz; 

II - classe II: os pais;

III - classe III: o irmão menor de dezoito anos não emancipado ou absolutamente

incapaz.

§ 1º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, desde que comprovada a

dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
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§ 2º - A dependência econômica das pessoas indicadas na classe I do “caput” deste

artigo é presumida, e a das demais deve ser provada.

§ 3º - A existência de dependente em qualquer das classes especificadas no “caput”

deste artigo exclui os das classes subsequentes. 

§ 4º - Existindo mais de um dependente em uma mesma classe, eles concorrem em

igualdade de condições, devendo a compensação e a pensão indenizatória de que

trata esta lei ser repartidas igualmente entre os beneficiários da mesma classe.

§  5º  -  Sempre  que  se  extinguir  o  direito  ao  recebimento  para  um beneficiário,

proceder-se-á  a  novo  rateio,  nos  termos  desta  lei,  cessando  o  benefício  com  a

extinção do direito do último dependente da mesma classe.

§ 6º - Além da hipótese prevista no § 5º, o pagamento da pensão cessará na data

em que a vítima completaria sessenta e cinco anos de idade.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: No início deste ano, em 20 de janeiro, assistimos, em rede nacional, o

vídeo  do  assassinato  da  cabeleireira  Maria  Islaine,  de  31  anos,  mineira  de  São

Sebastião do Rio Preto, morta com sete tiros, vítima de um homicídio cometido pelo

ex-marido, mas que, por certo, poderia ter sido evitado, caso o poder público não

tivesse agido com descaso em relação às inúmeras e reiteradas denúncias oferecidas

pela vítima.

Mais recentemente, especialmente as mulheres da região do Bairro Industrial de

Contagem e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficaram assustadas com a

notícia  da  ação  de  um  assassino  em  série,  hoje  conhecido  como o  Maníaco de

Contagem. Mas todos nós, mulheres e homens, fomos tomados, mais uma vez, pelo

sentimento da indignação ao saber que, entre um ataque e outro do “serial killer”, o

Estado novamente agiu de forma ineficiente na proteção da vida de seus cidadãos. 

No  último  dia  23  de  fevereiro,  esta  Casa  recebeu,  em  audiência  pública  da

Comissão de Segurança Pública, as famílias das vítimas do maníaco de Contagem

que,  na  oportunidade,  revelaram  o  descaso  da  administração  pública  no
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acompanhamento  do  caso,  como  se  nota  em  trecho  do  artigo  publicado  no

“Assembleia Informa”: “Os parentes das vítimas acreditam que as jovens poderiam ter

sido salvas, se a polícia tivesse agido logo que o número de emergência da polícia foi

acionado.  No entanto,  os  familiares  afirmam que foram orientados a  aguardar  24

horas para registrarem a denúncia de desaparecimento. Maria da Glória Cordeiro de

Oliveira,  mãe  de  Edna,  morta  em  novembro  do  ano  passado,  contou  que  fez  o

primeiro contato com o 190 às 21 horas, pedindo que a placa do carro da filha fosse

divulgada às viaturas  policiais.  O pedido  não foi  atendido,  e o  carro de  Edna foi

multado na Via Expressa por excesso de velocidade à 1h40min, reforçando a idéia de

Maria da Glória de que o sofrimento da família poderia ter sido minimizado. Edilene

acredita que o caso da sobrinha poderia ter  sido solucionado no último dia 29 de

outubro, o que teria evitado a morte de Edna Cordeiro de Oliveira no mês seguinte.

Segundo ela relatou, a família ligava todos os dias para o Instituto Médico Legal - IML

- procurando pela jovem e não foi informada da chegada do corpo de Natália, que foi

registrado  como  "sexo  indeterminado".  A vítima  foi  enterrada  como indigente  em

Ribeirão das Neves”. 

Esses são apenas os exemplos mais recentes da ocorrência de crimes fatais em

que o comportamento da administração pública implicou a ocorrência, ou não, deles,

caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado, cuja obrigação de indenizar

decorre da ausência objetiva do serviço público em si. 

Não se trata de culpa do agente público, mas de culpa especial do poder público,

caracterizada pela falha na prestação do serviço público.

A ação efetiva das forças de segurança pública do Estado não tem correspondido à

crescente escalada de crimes, especialmente os sexuais contra mulheres em Belo

Horizonte e na Região Metropolitana. Ao contrário, o desaparecimento de mulheres

que  há  anos  vem  ocorrendo,  bem  como  o  encontro  de  corpos  com  marcas  de

extrema violência em matas e beiras de rodovias, alguns nem sequer identificados, só

tem aumentado o sofrimento de familiares e amigos e levado o medo e a insegurança

à população em geral.

No caso do Maníaco de Contagem, pelo menos três mulheres estupradas e mortas

tinham material  genético do estuprador.  Suspeita-se que outros  11 crimes tenham
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sido  cometidos pelo  maníaco.  Haveria  ainda um retrato  falado do criminoso,  não

divulgado em razão da incerteza quanto à sua real identidade.

Com 15 mil denúncias oferecidas e 25 mil processos de violência contra mulher em

andamento em nosso Estado, é notório que em Minas Gerais o poder público tem

sido pouco eficiente na prestação do serviço de segurança pública, atividade típica e

inerente apenas a ele. 

Portanto, o chamamento da administração pública à sua responsabilidade, com a

obrigação de indenizar os que sofrem com o dano causado por seus atos comissivos

ou  omissivos,  a  exemplo  da  Lei  nº’  17.779,  de  2008,  tornou-se  necessário  e

inevitável.

- 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 885/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.332/2010)

Institui a Comenda Governador Benedito Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Comenda  Governador  Benedito  Valadares,  com  a

finalidade  de  homenagear  pessoas  e  instituições  que  se  tenham  dedicado  ao

desenvolvimento  político,  cultural,  econômico  e  social  do  Vale  do  Rio  Doce e  da

região Centro-Oeste do Estado.

Art. 2º - A Comenda Governador Benedito Valadares será concedida, anualmente,

pelo Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 4 de dezembro, data de

nascimento de Benedito Valadares, alternadamente, nos Municípios de Governador

Valadares e de Pará de Minas.

§ 1º  -  Fora da data estipulada no “caput”  deste artigo, a Comenda Governador

Benedito Valadares só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a juízo de

seu conselho.

§ 2º - A primeira cerimônia de entrega da Comenda Governador Benedito Valadares

será realizada no Município de Governador Valadares.

Art.  3º - Os agraciados com a comenda receberão medalha e diploma assinado
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pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais de Governador Valadares e

de Pará de Minas, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno.

Art.  4º - A relação dos agraciados será publicada em decreto e deverá conter o

nome completo, a qualificação e os dados biográficos do indicado, além dos serviços

por ele prestados.

§  1º  -  A relação  dos  agraciados  deverá  observar  a  quota  mínima  de  30%  de

mulheres.

§ 2º - Os nomes dos agraciados, com sua identificação e suas realizações, serão

inscritos em livro especial de registro, em ordem cronológica.

Art.  5º  -  A Comenda Governador  Benedito Valadares será administrada por  um

conselho a ser designado pelo Governador do Estado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  Benedito  Valadares Ribeiro,  natural  de  Pará  de  Minas,  nasceu  em

4/12/1892  e  faleceu  em  2/3/73.  Era  filho  de  Domingo  Justino  Ribeiro  e  Antônia

Valadares Ribeiro. Bacharel em odontologia e direito, foi advogado, Chefe de Polícia,

Vereador em Pará de Minas (1923), Prefeito do mesmo Município (1930), Deputado

Federal  constituinte  (1933),  Interventor  em  Minas  Gerais  (1933),  Governador  do

Estado (de 1935 a 1945), Deputado Federal constituinte (1946), Deputado Federal

(1950) e Senador (de 1955 a 1971). Sua vida política se iniciou em Pará de Minas

como Vereador. Nesse período, apoiou a Aliança Liberal, formada por Minas Gerais,

Rio Grande do Sul  e Paraíba,  que sustentava a candidatura de Getúlio  Vargas à

Presidência  em  oposição  à  política  paulista.  Quando  o  movimento  revolucionário

levou o gaúcho Getúlio Vargas ao poder,  Benedito Valadares ocupava o cargo de

Prefeito em Pará de Minas.

Fiel aliado político do Governador Olegário Maciel, cooperou com o governo mineiro

contra os paulistas no Movimento Constitucionalista de 1932. A morte de Olegário

Maciel,  em  pleno  mandato,  abalou  a  política  mineira  e  intensificou  a  disputa

sucessória. Gustavo Capanema, Governador interino, reivindicava sua efetivação no

cargo;  já  Virgílio  de  Melo  Franco  pleiteava  junto  a  Vargas  sua  nomeação  como
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Interventor  no  Estado.  Gustavo  era  apoiado  pelo  Governador  gaúcho  Flores  da

Cunha, e o Ministro Oswaldo Aranha dava seu aval a Virgílio de Melo Franco. Mas

Getúlio  Vargas  optou  por  um  terceiro  nome:  Benedito  Valadares,  politicamente

inexpressivo e sem nenhuma vinculação aos nomes que disputavam o comando do

Estado.

A tônica da estratégia política de Valadares é a fidelidade quase absoluta a Vargas.

Em oposição a Antônio Carlos, que trata de usar sua força no Estado para chegar à

Presidência, assim como a Gustavo Capanema e Virgílio de Melo Franco, que ousam

pretender  um poder  político  autônomo, Valadares se  apresenta,  desde o primeiro

momento,  como executor  fiel  da  vontade de Vargas,  e  é  assim  que  surge como

Interventor  em Minas  Gerais.  A sua carta  de  apresentação ao Presidente  são os

serviços  prestados  no  combate  à  revolução  paulista  de  1932,  e  ele  em  nenhum

momento externa suas motivações para o desempenho que teve, como Chefe de

Polícia  às  ordens  do  Cel.  Barcelos,  depois  General.  É  bastante  dizer  que  esses

serviços lhe valem uma carta de recomendação do General, com a qual os favores de

Vargas são conquistados, segundo Simon Schwartzman.

Benedito Valadares se tornou um dos maiores colaboradores de Getúlio Vargas,

sendo-lhe fiel  em todas as situações. No ano de 1935, foi  eleito pelos Deputados

Estaduais  constituintes  para o cargo de Governador  do Estado. Em novembro de

1937,  Getúlio  Vargas instaura o Estado Novo,  e as  eleições são canceladas.  Em

Minas  Gerais,  Benedito  Valadares  continuou  como  chefe  do  governo  até  1945,

quando Getúlio Vargas foi deposto.

Tornou-se  um  político  poderoso  e  ganhou  fama  por  sua  habilidade  nas

negociações. Ao mesmo tempo, seu jeito simples foi responsável pelo surgimento de

um rico anedotário sobre sua pessoa (fonte: Centro de Pesquisa e Planejamento da

Fundação  Getúlio  Vargas).  Coligado  com outros  Interventores,  Benedito  fundou o

Partido Social Democrático - PSD -, do qual foi presidente por vários anos.

Apoiou a revolução de 1964 e, com a extinção dos antigos partidos, em 1966, filiou-

se à Aliança Renovadora Nacional - Arena. Em 1971, aos 79 anos, quando ocupava o

cargo de Senador, retirou-se da vida pública.

Realizações do governo de Benedito Valadares: construção do Minas Tênis Clube,
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em Belo Horizonte; da Penitenciária Agrícola de Neves, em Ribeirão das Neves, e da

Cidade Industrial, em Contagem; transferência para Belo Horizonte da sede do Banco

Mineiro da Produção, posteriormente transformado em Banco do Estado de Minas

Gerais - Bemge -;  reorganização do sistema bancário do Estado; remodelação da

estrutura administrativa do Estado; criação do Serviço de Fomento à Produção do

Algodão,  do  Conselho  de  Expansão  Econômica  do  Estado  e  do  Departamento

Estadual de Estatísticas; implantação de escolas técnicas e industriais (fonte: governo

de Minas Gerais - mg.gov.br). 

Benedito Valadares teve papel destacado na consolidação do chamado segundo

ciclo  civilizacional  brasileiro,  com  a  implementação  do  Estado  nacional-

desenvolvimentista,  que  garantiu  direitos  trabalhistas  e  progresso  educacional  e

cultural.

O movimento de 1930, liderado por Getúlio Vargas, derrubou a República Velha – a

das oligarquias – e abriu uma nova etapa da vida do País. Esse movimento teve seus

prenúncios  nos férteis  anos da década de 1920,  com o movimento tenentista,  os

levantes  de  1922 e  1924,  a  heroica  Coluna  Prestes,  a  fecunda  Semana  de  Arte

Moderna, as grandes lutas operárias do início do séc. XX, as greves gerais de 1917 e

1919 e a fundação do Partido Comunista do Brasil, que marca a entrada consciente

do proletariado na luta política. O movimento de 1930 introduziu o Brasil no séc. XX.

Instituiu o voto feminino. Criou o salário mínimo, a Consolidação das Leis do Trabalho

-  CLT  -  e  começou  a  implantar  a  seguridade  social.  A fase  mais  expansiva  do

desenvolvimento nacional foi o período de 1930 a 1980. Entre os países capitalistas,

o Brasil foi o que mais cresceu nesse período.

O desenvolvimento capitalista brasileiro foi marcado por ter sido tardio, deformado e

desigual  e  por  ter  ocorrido  sob  dominação  imperialista.  Duas  classes  ganham

relevância: o proletariado, basicamente urbano, e a burguesia industrial, que viria a

ser a classe hegemônica, substituindo a oligarquia agrário-exportadora. O Estado foi

o principal instrumento da promoção do desenvolvimento. O elemento fundamental do

financiamento da economia foi o capital estatal, com participação do capital privado

nacional e estrangeiro. Houve a transição da economia agrário-exportadora para a

industrial urbana. Formou-se um espaço econômico integrado e um mercado interno.
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Nos anos 1940, há a criação da siderurgia nacional. No segundo governo de Getúlio

Vargas,  foram criados grandes empreendimentos estatais,  entre  eles  a  Petrobras,

surgida no curso da campanha cívica sob o lema “o petróleo é nosso”, e o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico -  BNDE. E foi estabelecido o monopólio

estatal  do  petróleo.  A partir  da  segunda metade dos anos 1950,  intensificou-se a

abertura  para  o  capital  estrangeiro,  com  facilidades  para  a  implantação  das

transnacionais. O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek contribuiu para

alargar o processo de industrialização.

O  sistema  de  propriedade  predominantemente  latifundiário  foi  mantido.  O

capitalismo  apoiado  pelo  Estado  avançou  no  campo,  e  a  produção  agropecuária

aumentou muito.  Ela  se  desenvolveu tecnologicamente  e  se  interiorizou  rumo ao

Centro-Oeste e ao Norte.

Esse processo político se deu através de uma série de rupturas parciais, seguidas

de recomposições, entre forças sociais distintas e heterogêneas. As Forças Armadas,

da  década  de  1940  até  os  anos  1980,  atuaram  intensamente  na  esfera  política,

promovendo golpes antidemocráticos. O imperialismo estadunidense interveio na vida

política do País.  Em geral,  esse percurso de 50 anos está marcado por  períodos

ditatoriais e por outros de democracia restrita, com severas limitações às liberdades

políticas e à participação democrática do povo, e de dura perseguição ao Partido

Comunista do Brasil e demais forças revolucionárias. Mesmo assim, os trabalhadores

e  as  massas  populares  realizaram  mobilizações  decisivas  para  as  conquistas

alcançadas.  A  luta  dos  comunistas,  embora  atuando  sob  duras  condições,  foi

permanente e visou sempre a construção do Brasil.

Entre 1930 e 1980, a população mais que triplicou e urbanizou-se. As camadas

médias expandiram-se. A concentração de renda e riqueza atingiu índices entre os

mais altos do mundo. O Brasil reforçou a sua identidade nacional. Foram constituídos

aparelhos  públicos  de  educação  e  produção  científica  e  políticas  culturais,  que

contribuíram para a formação de uma cultura e de uma identidade brasileiras.

O novo modelo de desenvolvimento, iniciado em 1930, teve repercussões também

em  Minas Gerais,  como a  criação da Cidade Industrial  de  Contagem;  a  conexão

Vitória-Minas  da  Central  do  Brasil,  que  colocou  Figueira  do  Rio  Doce  (atual
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Governador Valadares) em ligação com os principais centros consumidores, em 1936;

e  a  construção,  em  1943-1944,  da  Rodovia  Rio-Bahia  -  BR-116  -,  entre  outras

importantes obras.

Assim,  esta  proposta  pretende  estimular  e  valorizar  ações  em  prol  do

desenvolvimento da região Centro-Oeste de Minas Gerais e do Vale do Rio Doce, nos

aspectos cultural,  econômico e social,  pelo que contamos com a aprovação deste

projeto pelos nobres pares.

- 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 886/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.344/2010)

Dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  para  idosos,  deficientes  e  gestantes  nos

estacionamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  assegurada  a  reserva  de  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  nos

estacionamentos  públicos  e  privados  do  Estado  para  veículos  que  transportem

pessoas idosas com idade igual ou superior a sessenta anos, pessoas portadoras de

deficiência, com dificuldade de locomoção e gestantes.

Art.  2º  -  As vagas estabelecidas nesta lei  deverão ser posicionadas de forma a

garantir melhor comodidade aos beneficiários.

Art. 3º - As vagas reservadas nos termos desta lei deverão apresentar indicação

sobre a finalidade e sobre as condições para a sua utilização.

Art. 4º - A fiscalização para o fiel cumprimento desta lei será exercida pelo Poder

Executivo, que, através de ato próprio, designará o órgão responsável e as multas

aplicáveis no caso de seu descumprimento.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A reserva de vaga em estacionamento e demais obras necessárias

para possibilitar o acesso de idosos e de portadores de necessidades especiais aos
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locais de uso público ou privados destinados ao uso coletivo e de uso comum estão

inseridas entre as medidas protetivas previstas nos arts. 23, 11, 24, XIV; 203, IV, 2ª

parte; 227, II, § 20; 230 e 244 da Constituição Federal.

A concretização do Texto Constitucional é dever dos Poderes constituídos. O direito

de ir e vir qualifica-se como um dos direitos individuais mais expressivos, e o Estado

dele  só  se  desincumbirá  criando  condições  objetivas  que  propiciem  aos  titulares

desse direito - neste caso os portadores de deficiência, idosos e gestantes - o acesso

pleno aos espaços público e privado.

Na  certeza  de  que  essa  iniciativa  poderá  colaborar  para  o  fortalecimento  da

cidadania  de  idosos,  deficientes  e  gestantes,  esperamos  contar  com  o  apoio  de

nossos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 887/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.019/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O Instituto Cidadania Plena,  com sede no Município de Contagem,

fundado no dia 10/1/2009, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A instituição está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e tem como

finalidade representar todos os cidadãos do Estado, defendendo melhorias em suas

condições de vida e moradia, e promover o esporte, o lazer e a cultura por meio de

palestras  e  oficinas  de  práticas  esportivas,  dança,  música  e  teatro,  visando  o

desenvolvimento harmônico e saudável da sociedade, de forma popular, através da

integração e democracia. 
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A concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é,  portanto,  de  extrema

importância  para  o  Instituto  na  medida  em  que  possibilitará  a  ampliação  de  seu

trabalho e o prosseguimento de seus projetos, que contribuem para a implantação de

políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal.

- 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 888/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 451/2007)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER -  autorizado a  assumir  o  controle  e  a  manutenção da  estrada que  liga  o

Município de Frei Gaspar à BR 116 - Itacarambi.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo compreende todos

os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Deixar  a  cargo do  município  estrada  intermunicipal  é  condenar  os

transeuntes  e  munícipes  ao  isolamento  e  ao  desrespeito  do  direito  de  ir  e  vir.  A

administração pública,  em qualquer  nível,  tem como meta e base o  bem público.

Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para

desempenhar  a  contento  a  conservação  e  a  manutenção  das  estradas.  Nesse

sentido, aguardo a aprovação deste projeto pelos meus pares 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 889/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 512/2007)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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DER-MG - a firmar convênios com municípios para os fins que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG a firmar convênios com municípios para fins de fiscalização

do sistema de transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A fiscalização tem como meta a prestação de serviço adequado ao pleno

atendimento dos usuários, nos termos da lei.

§  2º  -  Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua

prestação e modicidade das tarifas.

§ 3º - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço.

Art. 2º - O convênio conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da conclusão das

etapas ou fases programadas;

VII  -  percentual  da taxa de  fiscalização que será repassado ao município pelos

serviços prestados;

VIII - treinamento dos servidores para o cumprimento do convênio;

IX - atribuições específicas do município.

Art.  3º  -  Assinado  o  convênio,  o  DER-MG  dará  ciência  dele  à  Assembléia

Legislativa, à Câmara Municipal e às empresas concessionárias das linhas a serem

fiscalizadas.

Art. 4º - O DER-MG acompanhará a execução do convênio, por meio de medidas

eficazes.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação: Os serviços públicos são executados de forma direta pelo ente público,

ou por via de concessão ou delegação, por ente privado.

Entre os serviços públicos, o de transporte coletivo de passageiros tem relevância e

mereceu do Constituinte Federal a menção de “natureza especial” ao dispor sobre os

municípios.

Tanto o ente público quanto o ente privado, ao executar os serviços que lhe são

atribuídos, devem fazê-lo de forma adequada.

Este projeto de lei, seguindo a legislação vigente, conceitua serviço adequado como

“o  que satisfaz as  condições de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

No desempenho de suas funções, o Estado deve fiscalizar os serviços para que

atendam ao ser humano, possuidor do direito imanente de ir e vir, que denota o seu

direito ao exercício da liberdade.

No Estado de Minas Gerais, a fiscalização do serviço de transporte de passageiros

cabe  ao  DER-MG.  Esta  autarquia  tem  como  finalidade  assegurar  condições

adequadas para o transporte rodoviário de pessoas e bens, conforme dispõe o art. 2º

da Lei nº 11.403, de 21/1/94. O art. 3º do mencionado diploma, prevê, no inciso VII, a

competência  do  DER-MG para  “conceder  ou  explorar  diretamente  os  serviços  de

transportes  coletivos  rodoviários  intermunicipal  e  metropolitano  de  transporte  de

passageiros”;  no  inciso VIII,  a  possibilidade de o  DER-MG “articular-se,  mediante

convênio (...)  com entidades públicas”;  em outro inciso,  “a cooperação técnica ou

financeira  com  o  município  em  atividade  de  interesse  comum,  integradas  nas

respectivas competências”.

No mesmo diapasão, o art. 11, §§ 1º e 2º, prevê o percentual relativo à fiscalização,

que é  de  4% da receita.  O Decreto  nº  38.886,  de  1º/7/97,  na  Tabela  C,  item 1,

reafirma “a razão de 4% (quatro por cento) sobre a receita operacional da linha”.

É notório e sabido que o DER-MG, não obstante o afinco e a constância de suas

tarefas, não conta com suporte de pessoal suficiente para a plena execução de suas

importantes atribuições.

Os municípios vivem o problema do transporte e comungam da aspiração de que

um serviço eficaz seja prestado.
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A  integração  entre  os  entes  públicos  já  é  prevista.  O  projeto  contempla  a

possibilidade,  inclusive,  de  repasse  de  percentual  da  receita  pela  prestação  do

serviço. Assim à receita dos municípios, tão frágil, poderá ser incorporado percentual

de nova receita.

Ademais,  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  vários  municípios  já  vêm

organizando e executando tarefas correlatas, o que reitera o propósito do projeto.

Visão maior é dirigida ao grande vitorioso, que é o povo, que verá ampliar o número

de pessoas qualificadas, por serem representantes públicos, sujeitas a treinamento e

vigilância, o que redundará na prestação de serviço desejada.

Nesse sentido, aguardo a 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 890/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 511/2007)

Autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  a  assumir  a  estrada  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizada ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - a

assunção  do  controle  e  da  manutenção  da  estrada  de  rodagem  Franciscópolis-

Itambacuri.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” do artigo compreende todos os

atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa a dar condições a que o DER-

MG assuma a estrada que liga Franciscópolis a Itambacuri.

Entre outros argumentos favoráveis à autorização ao DER-MG podemos apontar: o

município de Franciscópolis tem sua economia centrada na agricultura e na pecuária

(as terras são férteis, e a criação de gado é da espécie leiteira e de corte). Para o
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escoamento  da  produção,  feita  de  forma diária,  em  razão  de os  produtos  serem

perecíveis, é indispensável a existência de malha viária que ligue o município aos

centros consumidores; a estrada de rodagem que une o Município de Franciscópolis

a Itambacuri é a principal via de acesso ao município. Assim, torna-se necessário que

o DER-MG assuma o controle da estrada, a fim de mantê-la transitável.

Assim,  justifica-se  este  projeto  de  lei  e,  por  conseguinte,  sua  aprovação,  para

possibilitar o desenvolvimento regional e, com ele, o de todo o Estado, alcançando o

nível por todos almejado.

- 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 891/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 510/2007)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o

Município de Angelândia à BR-120.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” do artigo compreende todos os

atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Município de Angelândia possui estrada que o liga à BR-120. Essa

estrada tem, aproximadamente,  28km e necessita de conservação e manutenção.

Deixar  a  cargo  do  município  estrada  intermunicipal  é  condenar  os  transeuntes  e

munícipes ao isolamento e ao desrespeito do direito de ir e vir.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base o bem público.

Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para

desempenhar a contento a conservação e a manutenção das estradas.

Nesse sentido, aguardo a aprovação, pelos pares, deste projeto.
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- 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 892/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 513/2007)

Altera  dispositivos  da  Lei  nº  12.919,  de  29  de  julho  de  1998,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 3º do art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido

artigo acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:

“Art. 8º - .......................

§  3º  -  Os  candidatos  poderão  inscrever-se  em  uma  ou  mais  das  cinco

especialidades em concurso, a saber: Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro

de  Imóveis,  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,

Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos.

§ 6º - Havendo concurso para mais de uma serventia na comarca, a classificação

final será única e geral, obedecendo ao somatório das notas obtidas pelos candidatos

nas provas de conhecimento e na prova de títulos, cabendo ao candidato optar por

apenas uma serventia.

§ 7º - O concurso será efetuado, de forma agrupada, por especialidade de serviço e

abrangerá apenas as vagas constantes do edital.

§ 8º - A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção poderá ser única

para todas as especialidades,  ou  por  especialidade,  devendo,  nesta hipótese,  ser

realizadas em dias diferentes.”.

Art. 2º - Dê-se ao § 3º do art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - .......................

§ 3º -  Cada uma das provas de conhecimento valerá 100 (cem) pontos,  e será

eliminado o candidato que não obtiver,  em cada prova, no mínimo, 50 (cinqüenta)

pontos.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 17, o inciso I e o § 3º passam a vigorar com a seguinte

redação, acrescido do seguinte § 4º:

“Art.  17  -  O  candidato  não  eliminado  nas  provas  de  conhecimento  poderá
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apresentar títulos, aos quais serão conferidos os seguintes valores:

I  -  tempo de serviço prestado como titular,  interino,  substituto ou escrevente em

serviço notarial ou de registro:

a) cada período de 4 (quatro) anos ou fração superior a 24 (vinte e quatro) meses

de exercício como titular, interino ou substituto de serviço extrajudicial: 1 (um) ponto;

b)  cada  período  de  5  (cinco)  anos  ou  fração  superior  a  30  (trinta)  meses  de

exercício como escrevente de serviço extrajudicial: 1 (um) ponto.

§ 3º - A prova de títulos será feita em reunião pública da Comissão Examinadora,

facultado  seu  acompanhamento  pelos  candidatos  aprovados  nas  provas  de

conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de títulos, nos termos do edital, pontuação

de 20 (vinte) do total dos pontos distribuídos no concurso.

§ 4º -  Ao título relacionado no item I,  será dada pontuação valorada em 1 (um)

ponto  para  cada  2  (dois)  anos  completos  de  serviço,  para  aqueles  que  forem

bacharéis em Direito, a contar da data da diplomação, sem prejuízo da pontuação

atribuída,  conforme  as  alíneas  “a”  e  “b”,  observado  o  limite  máximo  de  8  (oito)

pontos.”.

Art. 4º - Dê-se ao “caput” do art. 19 a seguinte redação, ficando o artigo acrescido

dos seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 19 - A classificação final dos candidatos será feita por especialidade e definida

pelo total geral de pontos obtidas nas provas de conhecimento e de títulos.

§ 1º - Publicado o resultado do concurso no diário oficial da Justiça, os candidatos

serão convocados pelo 2º-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para escolher, em

cada especialidade, pela ordem de classificação, as serventias constantes do edital.

§ 2º - Havendo empate na classificação, a decisão se dará pelos seguintes critérios:

I - o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro;

II - o que tiver obtido maior nota nas provas de conhecimento;

III - o que for mais idoso.

Art. 5º - Dê-se ao “caput” do art. 24 a seguinte redação e acrescente-se o seguinte

parágrafo único:

“Art.  24  -  No  concurso  de  remoção,  somente  serão  admitidos  os  titulares  de

serviços notariais e de registro que, por nomeação, exerçam a atividade por mais de

2 (dois) anos.
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Parágrafo único - O candidato poderá se inscrever no concurso de remoção para

comarca de qualquer entrância no Estado, respeitada a natureza do serviço exercida

pelo notário ou registrador.”.

Art. 6º - Dê-se ao parágrafo único do art. 29 a seguinte redação:

“Art. 29 - ............................

Parágrafo único - Observado o disposto no “caput” deste artigo, os concursos serão

realizados de acordo com o estabelecido no art. 7º desta lei, desde que não haja

número significativo de serventias vagas, ficando, neste caso, autorizada a realização

de concurso geral, nos moldes do primeiro, na Comarca de Belo Horizonte, a critério

do Tribunal de Justiça.”.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Constituinte Federal optou pela modalidade de delegação para o

exercício privado de funções notariais e de  registro.  Inobstante esta opção possa

suscitar  questionamento  (se  tal  atividade  seria  ou  não  delegável  pela  natureza),

condicionou que ela observasse concurso público.

O art. 236 da Carta Magna foi disciplinado pela Lei Federal nº 8.935, de 1994, e

restou  para  o  Estado  membro  disciplinar  o  concurso  de  ingresso  e  remoção,

atendidas as condições já manifestas na legislação citada.

Como  ato  da  administração,  deve  o  concurso,  em  todas  as  fases,  observar

fielmente o princípio da legalidade, ou seja, o império da lei.

Outro princípio, não afastando os demais, que deve ser priorizado é o da eficiência,

que deve objetivar o atendimento ao maior número possível de vagas, de candidatos

e classificar os mais capazes no critério geral.

O Estado de Minas Gerais, após jejum de décadas, promoveu, por meio do Poder

Judiciário, concurso público para provimento de serviços notariais e de registro. O

número de serventias que ainda permanece vaga é gritante.

Quantidade maior dessas vagas é destinada ao concurso para remoção, que, por

norma  criada  em  resolução,  obstou  inúmeros  inscritos  e  feriu  os  princípios  da

legalidade e da eficiência.
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Destaca-se a  notícia  veiculada  no Informativo  nº  54,  de  setembro  de  2001,  da

Associação dos Serventuários  da Justiça do Estado de Minas Gerais:  “Com altos

índices de reprovação e de desistência, o concurso para provimento de vagas nos

cartórios mineiros deixa um saldo negativo: das 1.144 vagas em aberto,  744 não

foram ocupadas por falta de inscrição ou aprovação, ou seja, 65% dos cartórios que

foram  a  concurso  de  ingresso  continuarão  sem  titulares,  deixando  nas  mãos  do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais a tarefa de convocar um novo concurso”. (...) “O

resultado da 1ª etapa do concurso para provimento e remoção em serviços notariais e

de registro de todo o Estado foi o seguinte: do total de 6 mil inscritos, somente 1.262

candidatos foram aprovados e seguem na disputa por, aproximadamente, 400 vagas

em cartórios. Os demais foram reprovados por não conseguir 50% da pontuação nas

provas. Apenas 17 se inscreveram para remoção e somente dois foram aprovados.”

Outros concursos deverão vir com maior assiduidade, visto já existirem inúmeras

serventias vagas no Estado.  Os princípios constitucionais deverão estar em todos

integralmente cumpridos.

No âmbito do Estado, a Lei nº 12.919, de 1998, teceu normas que devem, para

aprimoramento, ser revistas. Este é o propósito deste projeto.

O franco e aberto debate sobre o tema deverá contribuir para esse “serviço público

delegado”.

Registramos, ao lado dessas razões, que permanece como letra morta a Lei nº

12.920,  de  1998,  que  criou inúmeras serventias  no  Estado,  não foi  minimamente

cumprida. A sua constitucionalidade já foi referendada Poder Judiciário, resta o seu

integral cumprimento.

A obrigatoriedade anterior, de somente poder o candidato se inscrever para uma

única vaga retira das pessoas o direito de participação no concurso para mais de uma

especialidade. Isto priva a sociedade de ter os melhores profissionais a seu serviço,

pois possibilita que os candidatos menos preparados assumam os serviços notariais

e registrais vagos, excluindo-se do certame aqueles que obtiveram melhores notas,

mas não foram aprovados para a opção eleita.

A aprovação deverá obedecer aos mesmos critérios dos demais concursos, ou seja,

haverá uma classificação geral, e após serão chamados os candidatos por ordem de
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classificação, para que seja feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo,

apenas, à especialidade escolhida pelo candidato no ato de inscrição.

Existe impropriedade num dispositivo da lei em vigor, pois, ao se fixar o mínimo de

50 pontos, que representam 50% de acerto, necessariamente o valor total da prova

terá que ser 100 pontos.

O dispositivo  anterior  deixava a  critério  do  edital  a  fixação do percentual  a  ser

atribuído aos títulos, apenas limitando ao máximo de 20%, o que poderia acarretar

critérios diferentes para os concursos. Desta forma, fixa-se, por lei, o percentual de

pontos a ser atribuído aos títulos.

O edital  do concurso privilegiou os advogados em detrimento dos bacharéis em

Direito  que  já  estão  em  atividade  nos  serviços  notariais  e  de  registro,  pois  deu

àqueles um ponto por cada dois anos de exercício da advocacia, e um ponto para

cada cinco anos para aqueles que estão em exercício na atividade notarial e registral,

não levando em consideração se este é bacharel ou não.

A Lei Federal nº 8.935, de 1994, veda aos titulares e seus prepostos o exercício da

advocacia.  Desta  forma,  apesar  de  bacharéis,  não  podem  exercer  a  advocacia,

dedicando-se exclusivamente aos serviços notariais ou de registro. Prevendo a Lei nº

8.935, de 1994, que os notários e registradores são profissionais do Direito, não se

pode dar pontuação diferente ao advogado em detrimento do bacharel em Direito que

já exerce as atividades em serviço de notas ou registro. Seria privilegiar aquele que

está fora da carreira em detrimento daquele que já se encontra na carreira.

Há de se ressaltar, ainda, que a pontuação que se propõe com a inclusão do § 4º

no  art.  17  é  uma forma  de  estímulo  ao  aprimoramento  da  classe,  visto  ser  de

conhecimento geral que são inúmeros os titulares em exercício que não possuem

graduação em Direito.

É oportuno trazer à colação o lema de um ilustre notário paulista, o Dr.  Antônio

Albergaria Pereira, que nos lega verdadeiras lições: “Lutar com lealdade, estudar com

perseverança e trabalhar com honestidade. Quando todos os integrantes da classe

notarial  e  registral  brasileira  assim  agirem,  os  serviços  que  realizam  serão

respeitados por todos, autoridades e membros da coletividade”.

A convocação  dos  candidatos  dar-se-á  pelo  2º-Vice-Presidente  do  Tribunal  de
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Justiça, respeitada a ordem de classificação, para que seja feita a escolha da vaga a

ser preenchida, obedecendo, apenas, ao tipo de serventia escolhido pelo candidato

(Registro Civil, Tabelionato, Registro de Imóveis, etc.).

É desta forma que têm sido efetuados todos os concursos realizados nos outros

Estados brasileiros, sendo a mais razoável, já que é a única forma de, realmente,

aproveitar os melhores candidatos do concurso para preenchimento das serventias

vagas.

Prevê o inciso II do art. 19 da Lei nº 12.919 como critério de desempate “o mais

antigo no serviço público”. A alteração que se propõe visa a selecionar o candidato

mais preparado e que obteve melhor nota nas provas de conhecimento.

Não  há restrição  na  Lei  Federal  nº  8.935,  de  1994,  com referência  à  remoção

apenas  para  a  mesma  entrância.  Esta  proposição  também  tem  por  finalidade

possibilitar aos notários e registradores radicados no interior a oportunidade de se

transferir para outras cidades e, até mesmo, para a Capital, visto não ser de carreira o

cargo exercido pelo notário ou registrador.

O critério  adotado pelo § 5º  do art.  8º  da Resolução nº 350/99,  do Tribunal  de

Justiça, inovou a Lei nº 12.919, fixando somente a possibilidade de remoção para

comarcas  da  mesma entrância.  Isto  levou  à  total  inviabilidade  do  concurso  para

remoção, pois não houve candidatos que preenchessem os requisitos da resolução,

ou que se interessassem pela remoção. Não pode haver pretensão de o candidato de

uma comarca de 1ª entrância transferir-se para comarca de igual classificação, nem

mesmo aquele que está na Capital pretender remoção para outro serviço, mudando

apenas  o  endereço.  O  concurso,  portanto,  que  tem  como  finalidade  prover  as

serventias vagas, não irá atingir o objetivo de fazer prevalecer o critério atualmente

adotado.

O  não-provimento  das  vagas  disponibilizadas  nos  termos  do  Edital  nº  1/99,  do

egrégio  Tribunal  de  Justiça,  e  a  existência  de  vagas  após  a  sua  publicação

demandará novo concurso de imediato, em atendimento ao disposto no art. 236 da

Constituição Federal. Na tentativa de minimizar os erros ocorridos no primeiro e para

melhor atingir o objetivo proposto, os próximos concursos também deverão ser feitos

sob o comando do 2º-Vice-Presidente do Tribunal e realizados na Comarca de Belo
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Horizonte,  nos  moldes  do  primeiro,  observado  o  número  significativo  de  vagas,

possibilitando a participação de um maior número de candidatos.

A renovação da categoria é esperada pela sociedade, que anseia por  melhores

serviços  prestados,  devendo  o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  dar  seguimento  aos

concursos, com as alterações que se propõe.

Contamos com o apoio indispensável dos nobres pares desta Casa Legislativa 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 893/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 514/2007)

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Federal  de  Capoeira  do  Brasil  -

CONFECAB.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Federal de Capoeira do

Brasil - CONFECAB -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O esporte sempre foi aliado ao lazer e ao bem-estar. A capoeira pode

ser  também destacada como manifestação cultural,  uma vez que tem sua prática

ligada à história do Brasil, fazendo com que as raízes formadoras de nossa sociedade

sejam evidenciadas e, acima de tudo, valorizadas.

A integração social, o autoconhecimento, a preparação psicológica para o desporto

e  o  aprendizado  de  capoeira  aliados  à  prestação  de  assistência  médica  e

odontológica, entre outras, são atividades desenvolvidas pelo Conselho.

O combate à fome, à violência e ao desemprego integram também os objetivos do

CONFECAB,  consoante  art.  3º  do  estatuto  da  entidade,  de  30/1/2000,  levado  a

registro no Cartório Massote - Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Livro A, sob o nº

6831, em 18/2/2000.

Este projeto cumpre a legislação estadual concernente à declaração de utilidade
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pública fazendo anexar declaração em que é confirmado exercício há mais de dois

anos da entidade, a não-remuneração e a idoneidade de seus diretores.

Cumpridos  os  requisitos  formais  e  atendidos  os  princípios  norteadores  da

declaração de utilidade pública, que é o reconhecimento na entidade de desempenho

de função pública, aguardarmos o tramitar regular e o apoio dos nobres colegas a

este 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 894/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 515/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Célvia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro Célvia, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Célvia, com sede

no  Município  de  Vespasiano,  foi  criada  em  27/11/89.  A  formalização  de  sua

personalidade  jurídica  ocorreu  com  o  registro  no  Serviço  de  Registro  Civil  das

Pessoas Naturais da Comarca de Vespasiano, em 27/6/96, sob o nº 084/96.

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade, em caráter voluntário,  estão as

relativas à elevação do ser humano, na área pessoal, na saúde, na cidadania.

O compromisso maior  do ente público (assim visto, genericamente,  o Estado) é

propiciar  aos administrados oportunidades  de crescimento,  aperfeiçoamento,  bem-

estar,  ou  seja,  vida  mais  bem  vivida.  Essa  função  é  exercida  com  o  auxílio

indispensável de entidades como a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Célvia.

Estando  presentes  todos  os  requisitos  indispensáveis  para  a  tramitação  e  a
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aprovação do projeto, conclamo os nobres pares a apoiá-lo

- 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 895/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 516/2007)

Dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Além dos identificadores, o órgão estadual de transito deverá divulgar sobre

os veículos:

I - a categoria:

a) oficial;

b)  de  representação  diplomática,  de  repartições  consulares  de  carreira  ou

organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;

c) particular;

d) de aluguel;

e) de aprendizagem;

II - ambulância,

III - viatura policial;

IV - ter sido roubado ou furtado ou extorquido;

V - existência de multa:

a) vencidas, origem e respectivo valor;

b) vincendas e respectivo valor;

c) com recurso em análise.

Art. 2º - Gozam da presunção "juris tantum", por estado de necessidade, na análise

de infração de trânsito, independente de recurso voluntário, os veículos destinados a

socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de

trânsito e as ambulâncias.

Parágrafo  único  –  Gozam  da  mesma  presunção  aludida  no  "caput",

independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou extorquidos, desde

a data de comunicação do fato até a do efetivo retorno à normalidade da posse ao

proprietário.



126
____________________________________________________________________________

Art. 3º - A existência de multas vincendas ou sob recurso não impede a alienação

do veículo.

Parágrafo único -  Na hipótese prevista  no  “caput”  deste  artigo,  o  adquirente  se

declarará  ciente  da  existência  de  multa  e  assumirá  a  obrigação  em  caso  de

vencimento da multa ou não conhecido ou não provido o recurso.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A  pretensão  do  projeto  de  lei  é  dar  vazão  aos  princípios  da

transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da economicidade nos

procedimentos de julgamentos de infrações de trânsito.

O art. 5º da Constituição Federal preceitua:

“Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:”.

O inciso XXXIII do citado artigo dispõe sobre o direito à informação:

“XXXIII  -  todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  seu

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo

da  lei,  sob  pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”.

No inciso LVII prevalece a presunção de inocência ou de legalidade do ato, até que

ocorra  o  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal  condenatória,  ou  seja,  enquanto

pender  o  julgamento,  qualquer  que  seja  ele,  não  pode  haver  incidência  de

penalidade, pois estaríamos diante de apriorismo.

O art. 25 e seu § 1º dispõem textualmente:

“Art.  25  -  Os  Estados  organizam-se  e  regem-se pelas  Constituições  e  leis  que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição”.

Ainda nesse diapasão de cumprimento dos princípios, temos que o Estado compõe
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o Sistema Nacional de Trânsito, conforme alude o art. 5º da Lei nº 9.503, de 1997,

(Código de Transito Brasileiro).

“Art. 5º - O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o

exercício  das  atividades  de planejamento,  administração,  normatização,  pesquisa,

registro  e  licenciamento  de  veículos,  formação,  habilitação  e  reciclagem  de

condutores,  educação,  engenharia,  operação  do  sistema  viário,  policiamento,

fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades”.

Integrando o sistema, existem nos Estados os conselhos, aludidos no art. 14 da

citada lei, aos quais competem elaborar normas no âmbito de suas competências.

“Art. 14 - Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN - e ao Conselho

de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE -:

I  -  cumprir  e fazer cumprir  a legislação e as normas de trânsito,  no âmbito das

respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;”.

Os  julgamentos  de  infrações  iniciam-se nas  JARIs,  às  quais  que  competem  os

julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada lei.

“Art. 17 - Compete às JARIs:

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários

informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise

da situação recorrida;

III  -  encaminhar  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  e  executivos

rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em

recursos, e que se repitam sistematicamente.”.

A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de Trânsito, já relatado:

“Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas

atribuições;”.

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que diz respeito ao
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livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e ambulâncias (indicados no inciso

VII).

“Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá

às seguintes normas:

....................................................

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os

de  fiscalização  e  operação  de  trânsito  e  as  ambulâncias,  além  de  prioridade  de

trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de

urgência  e  devidamente  identificados  por  dispositivos  regulamentares  de  alarme

sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

a)  quando  os  dispositivos  estiverem  acionados,  indicando  a  proximidade  dos

veículos,  todos  os  condutores  deverão  deixar  livre  a  passagem  pela  faixa  da

esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

b)  os  pedestres,  ao  ouvir  o  alarme  sonoro,  deverão  aguardar  no  passeio,  só

atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só

poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade

reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas

deste Código;”.

O projeto em tela tem o condão de estabelecer nos procedimentos de julgamento

de infração de trânsito o que o Código já menciona ser livre.

No  dia-a-dia,  o  que  se  tem  presenciado  é  que  viaturas  em  exercício  de  sua

atividade  (que  por  princípio  de  direito  administrativo  gozam  de  presunção  de

veracidade)  estão sendo autuadas, tendo que realizar  verdadeiras peripécias para

provar o que a lei já diz. Então a viatura tem que provar que é viatura, em constante

inversão de prova.

É o órgão fiscalizador que tem que provar que houve infração. E a lei reputa em

caso  específico  a  presunção.  O  mesmo  se  aplica  aos  casos  de  furto,  roubo  e,

extorsão. Não obstante o proprietário ter sido agredido, violentado e providenciar o

boletim de ocorrência, ainda é contemplado com notificações de infrações de trânsito.
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E o pior,  Srs.  Deputados,  é que o mesmo sistema que registra a notificação já

registrara anteriormente o furto, o roubo ou a extorsão. Então, o que acontece é uma

verdadeira dor de cabeça e uma perda de tempo para o Estado e, principalmente

para o cidadão.

O projeto estabelece que, nesses casos, independentemente de recurso voluntário,

já há a presunção "juris tantum" de que não há responsabilidade do proprietário, que

muitas vezes é o próprio Estado.

Se  o  Estado  não  foi  capaz  de  evitar  o  dano  ao  proprietário  (roubo,  furto,  ou

extorsão) ou ainda não foi capaz de reaver o bem ou punir os delinqüentes, não pode

ainda ocasionar maior dano ao proprietário do veículo.

O projeto também estabelece o que a Constituição Federal, com todas as letras,

determina  somente  após  o  vencimento  a  multa  torna-se  exigível,  e,  se  houver

recurso, ocorre a suspensão, até o trânsito em julgado da decisão.

Pasmem, Srs. Deputados, num caso em que um veículo for roubado e encontrado

dias depois, junto com esse veículo virá um rosário de multas geradas no intervalo de

duração do roubo. E, caso queira o proprietário alienar o veículo, atualmente, mesmo

antes do vencimento e do julgamento do recurso,  é necessário que ele pague as

multas.  É  exigido  que  ele  pague,  mais  uma vez,  por  infrações  que  delinqüentes

cometeram enquanto estiveram na posse do veículo, o que o Estado não evitou. O

proprietário torna-se vítima mais uma vez.

Norma semelhante (de isenção) existia no Estado com a Lei nº 11.741, de 1995,

que foi revogada pela Lei nº 12.735, de 1997, que veio tratar de isenção de IPVA.

Há norma quanto à isenção de IPVA, no tocante a esses veículos, como está no art.

5º do Decreto nº 39.387, de 14/1/98.

Por tudo isso, nobres pares, é que o projeto é constitucional, legítimo e aguarda

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 896/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 517/2007)

Dispõe  sobre  o  número  mínimo  de  clínicas  e  despachantes  credenciados  pela
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Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados pela Secretaria

de Estado de Defesa Social obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo:

I - despachante é, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.095, o habilitado a exercer no

âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social as atividades de mandatário tácito

dos interessados, podendo praticar todos os atos de representação, observadas as

restrições contidas no § 1º do art. 1.295 do Código Civil;

II  - clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado de Defesa

Social  para  a  prática  das  atividades  pertinentes  a  exames  e  laudos  previstos  no

credenciamento, nos termos da legislação respectiva.

Art. 2º - O número mínimo de despachantes no âmbito da Secretaria de Estado de

Defesa Social será cinco, observados os parágrafos deste artigo.

§ 1º - O número mínimo de despachantes, fixados no "caput" deste artigo, refere-se

aos municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a cinco mil.

§  2º  -  Para  cada acréscimo de mil  unidades ou fração ao número de veículos,

haverá acréscimo de um ao número de despachantes.

Art. 3º - O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria de Estado de

Defesa Social será três, atendidos os parágrafos deste artigo.

§ 1º - A fixação do número mínimo, estabelecido no "caput" deste artigo, é para os

municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a três mil.

§  2º  -  Para  cada acréscimo de mil  unidades ou fração ao número de veículos,

haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas.

Art.  4º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social  fará  publicar,  nos  meses  de

janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e clínicas, observados os arts. 2º

e 3º.

Parágrafo  único  -  Nos  municípios  em  que  não  houver  o  número  mínimo  de

despachantes  e  clínicas,  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  adotará  as

providências para o processo de habilitação e credenciamento, no prazo máximo de

trinta dias, sob pena de responsabilidade, a contar do prazo do “caput” deste artigo.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas que possam

habilitar-se como despachantes no âmbito da Secretaria de Defesa Social e o número

de clínicas credenciadas; abrir oportunidades de emprego para jovens e profissionais;

agilizar  os  serviços  públicos  na  Secretaria,  desmontando  possíveis  grupos  ou

"personas" que possam deter o domínio ou a exclusividade da intermediação ou dos

serviços; diminuir os custos para as partes e os interessados, com o incremento do

número de pessoas e clínicas que possam prestar os serviços.

Este  projeto  funda-se  no  princípio  da  transparência  e  da  legalidade  na

administração,  como bem  acentua  a  Constituição  Federal,  no  art.  37.  Com  isso,

haverá acréscimo de oportunidades de trabalho. Ademais, não há despesa por parte

do poder público, já que as quantidades fixadas são o mínimo necessário para a

eficiência e correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número seja

credenciado.  O projeto revela-se oportuno e justo,  além de constitucional  e legal.

Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.

- 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 897/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.236/2010)

Estabelece requisitos para a comercialização dos botijões de gás de cozinha - GLP

- no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os botijões utilizados no envase de gás de cozinha - GLP - comercializados

no Estado, quando este for realizado por terceiros, senão aquele cuja marca consta

estampada no próprio vasilhame, deverão apresentar selo de requalificação emitido

por órgão competente e rótulo que deverá ser fixado na parte externa, que deverá

conter:

I - nome, logomarca e CNPJ do fabricante do recipiente;

II - nome, logomarca, CNPJ e endereço da empresa envasadora;
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III - informações de utilização do produto e os riscos que apresenta;

IV - data do envase.

Parágrafo  único  -  Sendo  o  envasamento  realizado  pela  empresa  fabricante  do

botijão de gás, este deverá trazer apenas rótulo com as informações previstas nos

incisos do “caput”.

Art.  2º  -  A  empresa  envasadora,  distribuidora  ou  revendedora  flagrada  em

descumprimento desta lei sofrerá as penalidades constantes na Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  3º  -  A fiscalização do disposto nesta lei  ficará  a cargo do Poder  Executivo

Estadual, através dos seus órgãos competentes, podendo ser firmado convênio entre

aquele e os Municípios para delegação dos poderes de fiscalização.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A prática do comércio do “gás pirata” é algo que há muito assola o

Estado, tendo essa questão em muito se agravado em razão da alta carga tributária

suportada pelo gás de cozinha - GLP - nesta unidade da Federação.

São  inúmeros  os  casos,  em  especial  nas  cidades  que  fazem  fronteira  com  os

Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, em que as distribuidoras e

revendedoras do produto o adquirem nesses Estados para aqui o comercializar. Muito

além de uma fraude tributária, essa prática expõe os consumidores a riscos diversos,

visto que o GLP comercializado é transportado clandestinamente, sem os cuidados

necessários,  chegando  aos  lares  dos  mineiros  sem  qualquer  identificação  de

procedência.

Assim, em caso de acidentes domésticos, vazamentos e botijões sem condições de

uso, o consumidor fica à mercê de sua própria sorte, não tendo a quem recorrer,

ficando as empresas impunes, a se esquivarem da responsabilidade a elas imposta

pelo Código de Defesa do Consumidor.

Este projeto é uma tentativa de não só resguardar os direitos dos consumidores, em

especial  o  direito  à  informação,  previsto  no  art.  6º  da  Lei  nº  8.078,  de  1990,

garantindo  a  esses  a  segurança  necessária  nas  suas  relações  comerciais,  como
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também em muito contribuirá para o combate à prática do comércio do “gás pirata”,

podendo, inclusive, ajudar na arrecadação tributária do Estado.

Importante  mencionar  que o projeto  dispõe sobre conteúdo que diz  respeito  ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal,  segundo  dispõe  o  art.  24  da  Constituição  da  República.  Esse  mesmo

dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender  a suas peculiaridades,  uma vez que não existe lei  federal  sobre o tema.

Nessa mesma linha, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, determina

que em caráter concorrente os três entes da federação baixarão normas relativas à

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, não sendo

outro o que aqui se pretende.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao

trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios para os

consumidores mineiros e o 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 898/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.369/2010)

Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a

contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte art. 3º-A à Lei nº 18.185, de 4 de junho de

2009:

“Art. 3º-A - Ficam asseguradas aos portadores de deficiência física no mínimo 10%

das vagas destinadas à contratação por tempo determinado no Poder Executivo, em

suas autarquias e fundações.

Parágrafo único - É de responsabilidade do Poder Executivo, de suas autarquias e

fundações definir, dentro dos parâmetros estabelecidos, o número de vagas a serem
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destinadas aos portadores de deficiência física.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Este projeto tem como escopo garantir aos portadores de deficiência

física um maior acesso ao mercado de trabalho.

Ocorre que o maior acesso dos portadores de necessidades especiais passa por

ações afirmativas do Estado, que tem a obrigação de garantir um equilíbrio isonômico

entre as diferentes pessoas. Insta salientar que a Constituição da República, em seu

art.  37,  inciso  VIII,  já  determina  que em  cargos  e  empregos  públicos  a  lei  deve

reservar  um  percentual  de  vagas  aos  portadores  de  deficiência  física.  Já  a  Lei

Federal nº  7.853/89, em seu art.  2º,  inciso III,  alínea “c”, dispõe que os órgãos e

entidades da administração direta e indireta devem dispensar tratamento prioritário e

adequado,  no  intuito  de  promover  ações  eficazes  que  propiciem  a  inserção,  nos

setores público e privado, de pessoas portadoras de deficiência.

No  entanto,  em  que  pese  a  existência  de  previsão  de  reserva  de  vagas  nos

concursos públicos, tal não ocorre nas contratações temporárias, o que do ponto de

vista  constitucional  não  se  justifica,  razão  pela  qual  se  busca  sanar  essa  falha

legislativa. 

Sobre a competência desta Casa Legislativa, o art. 23, inciso II, da Constituição

Federal,  orienta que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da  proteção  e

garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo ressaltar que não se trata,

ainda, de competência privativa, prevista no art. 66 da Constituição do Estado.

Dito isso, fica clara a necessidade de regulamentação da matéria, razão pela qual

apresentamos o projeto em comento.

- 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 899/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.515/2007)

Dispõe sobre o termo inicial  dos procedimentos administrativos de  aplicação de
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penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de

Habilitação - CNH. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  procedimentos  administrativos  para  aplicação  das  penalidades  de

suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

- para os condutores de veículos somente poderão ser iniciados a partir da data da

publicação,  pelo Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais,  DETRAN-

MG., do ato a que se refere o art. 29 da Resolução nº 182, de 09 de setembro de

2005, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

Parágrafo  único  -  São  nulos  de  pleno  direito  todos  os  atos  e  procedimentos

realizados pelo Detran entre 1º/3/2006 e a data de publicação desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação: O Detran-MG não cumpriu o art. 29 da Resolução nº 182, de 9/9/2005,

do Contran, que fixou prazo até 1º/3/2006 para os órgãos administrativos de trânsito

dos Estados e do Distrito Federal adequarem seus procedimentos administrativos aos

termos da referida norma, e vale dizer que tem realizado os referidos procedimentos

ao arrepio da lei. Por outro lado, os condutores sempre foram advertidos de que a

pontuação seria válida apenas pelo período de um ano; portanto,  o procedimento

administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e

cassação  da  CNH  só  deverá  ser  aberto  a  partir  da  regulamentação  pelo  órgão

executivo de trânsito estadual. 

A Lei nº 9.503, de 1997, atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do

Distrito  Federal  a  competência  para  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de

formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar

Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação

(art. 22, inciso II).

A  realização  desses  atos  se  faz  mediante  procedimento  administrativo  que

pressupõe  a  observância  do  princípio  da  legalidade,  segundo  o  qual  ninguém  é

obrigado  a  fazer  ou  deixar  de  fazer  alguma coisa  senão  em  virtude  de  lei,  aqui

tomada em sentido latu sensu.
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Nesta  toada,  a  Lei  Estadual  nº  14.184,  de  2002,  que dispõe sobre  o  processo

administrativo  no  âmbito  da  administração  pública,  aplicável  aos  órgãos  da

administração direta e às autarquias e às fundações públicas, e que visa, além de

atender  ao  interesse  público,  garantir  a  proteção  a  direito  da  pessoa  (art.  1º),

determina  obediência  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  eficiência,  ampla  defesa,  do

contraditório e da transparência (art. 2º). A mesma norma dispõe que em processo

administrativo serão observados, entre outros, o critério de atuação conforme a lei e o

direito (art. 5º, inciso I). 

Ora, os procedimentos relativos à suspensão do direito de dirigir  e cassação do

documento  de  habilitação,  atualmente,  estão  sendo  conduzidos  sob  o  pálio  da

Portaria nº 65.613/99, do Detran-MG, que, por sua vez, foi editada com supedâneo na

Resolução  Contran  nº  54/1998.  Sucede  que  a  Resolução  Contran  nº  182/2005

revogou  expressamente,  em seu  art.  30,  a  mencionada Resolução nº  54/98.  Em

outras palavras: se o Detran-MG está utilizando norma inconciliável com o sistema

vigente (considerando-se o princípio geral  de direito,  segundo o  qual  lei  posterior

revoga  lei  anterior  quando  expressamente  o  determina  ou  quando  com  ela

incompatível), não tem atuado conforme a lei  e o direito (conforme exige a Lei nº

14.184/2002) e, por isso mesmo, tem violado flagrante e abusivamente a garantia

constitucional do princípio da legalidade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal de

1988). 

Todos os procedimentos realizados desde então, segundo entende este signatário,

contém vícios insanáveis, produzindo como efeito a sua nulidade, operando efeitos ex

tunc, não sendo possível admitir-se a supressão dos direitos dos cidadãos. 

Ainda  que  se  reconheça  que  a  Resolução  nº  182/2005,  do  Contran,  tem  por

finalidade estabelecer o procedimento para suspensão do direito de dirigir e cassação

da  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  o  que  afastaria  a  ilegalidade  aqui  anotada,

estabeleceu ela a necessidade de uniformização dos processos, delegando tal ato

aos órgãos executivos estaduais de trânsito, na exata dicção do art. 29 dessa norma

jurídica. 

Nossa preocupação, ao sugerir  à  Casa tal matéria,  não é redimir  ou anistiar  os
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maus condutores, mas garantir a obediência ao Estado Democrático de Direito e às

garantias  individuais  dos cidadãos,  vez que o interesse público há de predominar

sobre o interesse do particular tendo como esteio o primado da legalidade.

Por derradeiro, entendemos que o Estado poderá legislar sobre o assunto, que tem

natureza  meramente  processual  e  administrativa,  tendo  em  vista  a  competência

legislativa concorrente que lhe é conferida pelo art. 24, XI, da Constituição Federal,

que trata dos procedimentos processuais, inclusive administrativos. 

Essas as razões pelas quais oferecemos ao exame da Casa o presente projeto de

lei, que se apresenta compatibilizado com os direitos e garantias fundamentais da

pessoa humana, na expectativa de que merecerá por parte dos nossos pares a mais

acurada atenção. 

- 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 900/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.035/2009)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Santos  Reis  -  ASR  -,  com  sede  no

Município de Vazante. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santos Reis - ASR -, com

sede no Município de Vazante. 

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação: Este projeto de lei visa ao reconhecimento da conceituada Associação

Santos Reis - ASR - como de utilidade pública. Conforme seu estatuto, que instrui o

projeto, a ASR é uma instituição civil sem fins lucrativos, de caráter religioso, que tem

por objetivos apoiar, incentivar e promover atividades que visem à conscientização da

comunidade e à preservação dos valores e da memória histórica, religiosa e cultural

do Município de Vazante, bem como estimular a autoestima dos associados para o

exercício de sua cidadania. 

A ASR busca divulgar a cultura do Município de Vazante, bem como abrilhantar os
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eventos culturais e datas comemorativas do Município e adjacências. A Associação

tem ainda por objetivo melhorar as condições de vida das famílias; firmar convênios

com associações congêneres, entidades privadas, autarquias federais,  estaduais e

municipais e outras entidades; representar os foliões filiados à entidade em defesa de

seus interesses; e proporcionar a melhoria do convívio entre os associados, através

de sua integração.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta Casa Legislativa,

este Deputado encaminha este projeto com o objetivo de reconhecer como entidade

de utilidade pública a referida Associação. Isso incentivará ainda mais seus Diretores

e  demais  associados  a  buscar  incansavelmente  o  trabalho  em  prol  do

desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade. 

Em  face  dos  argumentos  ora  lançados  e  por  julgarmos  a  entidade  de  suma

relevância  para  o  nosso Município,  pedimos  apoio  aos  nobres  pares  desta  Casa

Legislativa 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 901/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.013/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira - ACB -, com sede no

Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira,  com

sede no Município de Carmo do Rio Claro.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Cristã  Brasileira,  com  sede  no  Município  de  Carmo  do  Rio  Claro,  em  pleno

funcionamento desde 1º/9/2007.

A referida instituição é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
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adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência e tem por finalidade proporcionar aos seus associados a

mais  ampla  e  perfeita  convivência.  Além  disso,  desenvolve  atividades  de  caráter

social, recreativo cultural, cívico e educacionais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 902/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.075/2009)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

nas hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Além das penas previstas na legislação pertinente, será cassada a eficácia

da inscrição, no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, do estabelecimento que

distribuir ou revender veículo com hodômetro adulterado.

Parágrafo  único  -  Incorre  na  mesma sanção  o  estabelecimento  que  praticar  a

adulteração do hodômetro.

Art. 2º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 3° - A cassação da eficácia da inscrição do ca dastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, implicará, à pessoa dos sócios do estabelecimento penalizado,
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sejam eles pessoa física ou jurídica, em comum ou separadamente: 

I  -  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  mesmo que  em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

Art. 4º - O Poder Executivo divulgará por meio do diário oficial do Estado a relação

dos  estabelecimentos  comerciais  penalizados  com  base  no  disposto  nesta  lei,

fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e

endereços de funcionamento.

Art. 5º - As restrições previstas nos incisos I e II do art. 3º prevalecerão pelo prazo

de cinco anos, dobrado no caso de reincidência, contados a partir  da data de sua

publicação no diário oficial do Estado. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  Com  a  desvalorização  dos  veículos  usados  muitas  tem  sido  as

estratégias usadas por aqueles que buscam enriquecer de maneira ilícita, neste caso

em especial o projeto em tela visa coibir a prática de redução da quilometragem dos

veículos  usados,  preservando-se  a  segurança  dos  usuários  e  as  relações  de

consumo em nosso Estado.

Com a aprovação desse projeto por esta Casa, entendemos que o poder público

terá meios mais  eficazes para combater  a adulteração do hodômetro que tem se

tornado comum nos  veículos  usados  com a  finalidade de  mascarar  a  verdadeira

“idade” dos veículos e, consequentemente, melhorar seu preço na hora da revenda.

Além de ilegal, a fraude traz riscos aos consumidores uma vez que não é possível

saber  o  uso  real  de  componentes,  como pneus,  freios,  amortecedores  e  outros,

comprometendo, assim, a segurança das pessoas em geral.

O fechamento dos estabelecimentos infratores e a impossibilidade de abertura de

outra empresa pelos sócios inibirá a prática criminosa de adulteração do hodômetro,

pois, atualmente, o consumidor não tem meios para aferir a real quilometragem do

veículo usado que está comprando.
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Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- 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 903/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.512/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias afixarem mensagens

contrárias ao uso de drogas em talões de cheques e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as instituições bancárias localizadas no Estado a imprimir

mensagens sobre os malefícios resultantes do uso das drogas em selos adesivos que

deverão ser apostos na contracapa dos talões de cheque e nos cartões de crédito por

elas fornecidos.

Art. 2º - As mensagens de que trata essa lei deverão ser afixadas na forma como

dispõe o art.  1° em todos os talões de cheques e ca rtões destinados a todos os

clientes das instituições.

Art.  3º  -  As  mensagens  deverão  conter  advertências  sobre  os  malefícios

decorrentes do uso de drogas, por intermédio de frases de efeito ou textos científicos

que condenam esse uso, de forma simultânea ou alternada.

Parágrafo único - As mensagens afixadas de forma alternada deverão variar,  no

máximo, a cada seis meses.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em análise visa combater o uso de drogas através do

esclarecimento  dos  seus  malefícios.  Analisando  o  crescimento  do  uso  de

entorpecentes em nosso Estado, o que constitui, na atualidade, séria e persistente

ameaça  à  humanidade  e  à  estabilidade  das  estruturas  e  valores  políticos,

econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades, é que buscamos

através  de  legislação  específica,  orientar  a  sociedade  quanto  aos  malefícios

decorrentes deste uso. 

A disseminação da droga cresce em dimensões assustadoras, e o problema, claro,
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não está restrito ao Brasil ou a Minas Gerais.  A droga vicia e, por fim, mata suas

vítimas; no entanto, antes de matá-las deixa um rastro de destruição e violência por

onde passa.

Em  nossos  dias,  temos  visto  o  crescimento  das  apreensões  de  uma  droga,  o

“crack”,  o  que  evidencia  o  aumento  de  seu  consumo no  País.  Em  2006,  foram

apreendidos 145 mil quilos das pedras no Brasil, e, em 2007, esse total chegou a

578.060 quilos. Sem prevenção e repressão eficiente, o “crack” avança em capitais e

cidades médias brasileiras. No meu ponto de vista, trata-se de uma epidemia que

aumenta a lotação dos hospitais e deixa nossa sociedade refém dos seus resultados.

Na esteira do despreparo do poder público e da sociedade em relação à prevenção, à

repressão e ao tratamento dos efeitos da droga, o consumo do “crack” avança com

desenvoltura no Brasil e faz multiplicar relatos de sua gravidade nas grandes capitais

e cidades do interior.

É por esses motivos que reputamos a presente propositura como de alta relevância

e contamos com o apoio de nossos nobres pares à 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 904/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.584/2010)

Institui o Programa Vida Nova e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa Vida  Nova,  com  o  objetivo  de  promover  a

reinserção  no  mercado  de  trabalho  de  pessoas  egressas  de  tratamento  para

dependência de drogas em comunidades terapêuticas ou outros estabelecimentos de

saúde.

Art.  2º  -  Estarão  habilitadas  a  receber  os  benefícios  desta  lei  as  pessoas  que

concluírem seu tratamento, conforme atestado fornecido pelas instituições referidas

no “caput”, que deverão estar cadastradas junto à Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º - As inscrições para o Programa serão efetuadas nas unidades do Sistema

Nacional de Emprego - Sine - e, onde estas não existirem, nas prefeituras municipais.

§ 2º - O trabalho a ser desenvolvido pela pessoa beneficiada não pode envolver o
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contato com substâncias psicoativas ou que possam levar à retomada do consumo de

drogas. 

Art.  3º  -  O Programa Vida Nova será coordenado pelo governo do Estado,  que

poderá contar com a colaboração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG -,  de  associações,  sindicatos  e  outras  entidades  e  organizações  sem  fins

lucrativos.

Paragrafo  único  -  Os  Municípios  poderão  participar  do  Programa  mediante  o

desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de sua competência. 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à empresa participante do

Programa  instituído  por  esta  lei  o  valor  mensal  equivalente  ao  piso  salarial  da

categoria profissional em que o beneficiado esteja ingressando, fixado em convenção

ou acordo coletivo de trabalho, decisão normativa ou lei, até o limite máximo de dois

salários mínimos por pessoa contratada, pelo período mínimo de seis meses.

§ 1º - Não havendo piso salarial estabelecido, o valor repassado à empresa será

equivalente a um salário mínimo por pessoa contratada.

§ 2º  -  Para  terem acesso ao benefício,  as empresas devem se comprometer  a

garantir a vaga à pessoa beneficiada por no mínimo um ano. 

Art. 5º - No provimento das vagas oferecidas pelo Programa Vida Nova, será dada

preferência às pessoas com deficiência.

Art.  6º  -  Poderão  habilitar-se  a  participar  do  Programa  instituído  por  esta  lei,

mediante  a  assinatura  de  termo  de  adesão  com  o  Estado,  as  cooperativas,  as

empresas,  os  proprietários  de  áreas  rurais,  as  entidades  sem  fins  lucrativos,  os

profissionais liberais e os autônomos, assim definidos em regulamento.

§ 1º - Os empregadores referidos no “caput” deste artigo não poderão ter reduzido o

número de postos de trabalho nos três meses anteriores a sua habilitação.

§ 2º - O empregador, respeitada a legislação trabalhista e na forma de regulamento,

poderá, mantendo o posto de trabalho, substituir a pessoa contratada no âmbito deste

Programa. 

§ 3º - A empresa que reduzir o número de postos de trabalho ou desrespeitar os

direitos previstos nesta lei durante sua participação no Programa, além de inabilitar-

se para participação futura, deverá devolver ao Estado, na forma de regulamento, os

valores recebidos. 
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§ 4º - As empresas e os proprietários de áreas rurais referidos no "caput" deverão

declarar  regularidade  no  cumprimento  de  suas  obrigações  fiscais,  trabalhistas  e

previdenciárias nos âmbitos estadual e federal.

§ 5º - As empresas deverão capacitar as chefias de departamento para que possam

auxiliar as pessoas contratadas no âmbito do Programa na prevenção da recaída e

no prosseguimento do tratamento.

Art.  7º  -  Os recursos para o Programa instituído por esta lei  serão oriundos do

Tesouro do Estado e de outras fontes, mediante convênios com a União, Municípios e

entidades governamentais ou não governamentais, nacionais ou estrangeiras.

Art. 8º - Esta lei poderá ser regulamentada para se garantir a sua execução.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa reinserir na vida em sociedade as pessoas que

se  envolveram  com  as  drogas  e  ao  mesmo tempo  beneficiar  as  empresas  que

desejarem participar do Programa por ela criado.

A dependência de drogas é realidade na vida de muitas famílias que veem seus

familiares  com  a  vida  desestruturada  em  todos  os  aspectos,  inclusive  e

especialmente a vida social,  seu emprego,  seus relacionamentos.  Dessa forma, o

grande  obstáculo  para  as  pessoas  que procuram tratamento  para  a dependência

química é a volta à sociedade, sua reinserção. Na esmagadora maioria das vezes, ou

essas pessoas não encontram mais oportunidades, pela discriminação enfrentada, ou

retornam aos meios sociais onde imergiram na dependência, o que facilita a recaída e

inutiliza o tratamento feito.

Assim,  este  projeto  visa  beneficiar  empresas  que  deem  oportunidade  para  que

essas pessoas possam reerguer seus projetos de vida fora do vício. A proposição se

inspira diretamente no Programa Primeiro Emprego e tem em comum com este os

princípios  e  o  mérito,  qual  seja  o  de  incluir  ou  restabelecer,  através  do  trabalho,

pessoas que hoje estão ao largo da dignidade humana.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- 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 905/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.021/2010)

Declara de utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à Cultura - Fucac -,

com sede no Município de Camacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à

Cultura - Fucac -, com sede no Município de Camacho.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Fundação

Camachense de Apoio à Cultura - Fucac -, com sede no Município de Camacho. Em

pleno funcionamento desde 6/1/2005, é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos,  de  duração  indeterminada,  de  caráter  cultural  e  social,  de  gestão

comunitária.

A entidade tem como objetivo dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de

cultura, esportes, tradições e hábitos sociais da comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 906/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.636/2007)

Dispõe sobre o horário destinado à divulgação da cultura no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado o horário destinado à divulgação da cultura no  Estado,  na

emissora TV Minas-Cultural e Educativa - Rede Minas.
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Parágrafo  único  –  A  emissora  de  TV  Rede  Minas  cederá  uma  hora  de  sua

programação diária para a divulgação de atrativos turísticos do Estado, bem como de

seus  circuitos  turísticos,  projetos  culturais,  entrevistas,  e  demais  que  se  fizerem

necessárias para o mesmo fim.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução deste projeto correrão por conta de

dotações orçamentárias do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Minas  Gerais  é  um  dos  Estados  mais  promissores  para  o

desenvolvimento  do  turismo,  por  seu  acervo  histórico  e  cultural,  seus  parques  e

reservas ecológicas, sua forte vocação para o turismo de negócios e de eventos e

pela tradicional hospitalidade do povo mineiro, sem contar com a saborosa culinária

que  recebeu  influência  de  várias  raças,  observada  nas  manifestações  culturais  e

folclóricas. 

Os  circuitos  históricos  compreendem  cidades  do  século  XVIII,  que  lembram  os

tempos  do  Brasil-Colônia.  As  18  cidades  que  compõem  o  Circuito  do  Ouro  se

desenvolveram  com  a  extração  do  ouro  e  guardam  diversas  atrações  históricas,

culturais, religiosas, gastronômicas e naturais. 

O turismo ecológico é alternativa de lazer e aventura, pelo qual o turista descobre

belos  cenários  entre  montanhas,  rios,  cachoeiras,  lagos  e  florestas.  Um  vasto  e

exuberante  roteiro  de  parques  e  reservas  biológicas  abriga  belezas  naturais  e

culturais de inestimável valor. O turismo rural também vem atraindo grande número

de adeptos, gerando renda e emprego nas pequenas fazendas. Em Belo Horizonte,

multiplicam-se  estabelecimentos  que  oferecem  desde  uma  simples  caminhada  a

banhos de cachoeira, cavalgadas e a famosa comida mineira. 

O Governador tem mostrado seu interesse em divulgar e potencializar o turismo no

Estado, e o momento atual é propício ao investimento e aos negócios nessa indústria.

A criação de uma Secretaria para o turismo e de um Conselho Estadual comprova o

interesse do governo mineiro em dinamizar o setor, definindo estratégias e políticas

de fomento à atividade turística.
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A  intenção  deste  projeto  de  lei  é  dar  uma  contribuição  para  divulgar  as

potencialidades de Minas perante a população e estimular a prática do turismo no

Estado, o que irá dinamizar a economia no Estado, criando empregos, aumentando a

arrecadação nas regiões mais pobres como o Vale do Jequitinhonha, Norte e Mucuri,

que possuem inúmeros atrativos turísticos até então desconhecidos.

Divulgar as belezas de Minas por meio de propaganda será um grande atrativo para

os mineiros descobrirem e desbravarem o seu próprio 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 907/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.900/2007)

Dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na escola pública

mais próxima de sua residência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado ao aluno com mobilidade reduzida, o direito a matricular-

se em escola pública próxima de sua residência, independente de vaga.

Parágrafo  único  -  Para  efetivação da  matrícula  o  aluno ou responsável  deverá

apresentar à escola comprovante de residência e atestado médico que confirme sua

mobilidade reduzida.

Art. 2º - As escolas deverão reservar aos alunos com mobilidade reduzida, salas de

aula  em  locais  que  sejam  de  fácil  acesso  e  que  não  contenham  barreiras

arquitetônicas. 

Art.  3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: É de relevante importância garantir aos alunos que tenham mobilidade

reduzida, não somente o direito a uma vaga em escola pública, mas sim o direito à

vaga na escola pública mais próxima de sua residência. E não basta que esta escola

seja apenas próxima de sua residência, o espaço deve ser de fácil acesso ao aluno
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em  questão.  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  idéias  difundidas

socialmente, que favorecem e desfavorecem seu desenvolvimento como ser humano.

Muitos desses alunos não têm acesso às escolas, quer seja por falta de transporte,

se a família não tiver carro próprio e eles não puderem andar de ônibus, ou por falta

de equipamentos necessários para frequentar as aulas, como uma cadeira de rodas.

Aumentando ainda mais as dificuldades, se as escolas forem 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. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 91/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 908/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.202/2010)

Institui o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado, a ser

celebrado no dia 2 de abril.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: A Organização das Nações Unidas consagra o dia 2 de abril como o

Dia Internacional do Autismo, sendo comemorado em todo o mundo.

O  autismo  é  uma  alteração  cerebral,  uma  desordem  que  compromete  o

desenvolvimento  psiconeural  e  afeta  a  capacidade  da  pessoa  de  se  comunicar,

entender e interagir com o meio, afetando o convívio social por toda a sua vida. Em

80% dos  casos,  o  autismo  está  associado  à  deficiência  mental,  tornando-se  um
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agravante  desse  quadro.  Requer  tratamento  peculiar  e  específico,  sendo

imprescindível  o  acompanhamento  integral  para  garantir  a  segurança  pessoal  do

portador dessa síndrome.

O autismo ainda não tem uma causa específica definida. É chamado de síndrome

pois designa um conjunto de sintomas. Como ocorre em qualquer síndrome, o grau

de comprometimento pode variar do mais severo ao mais brando, sendo atingidas

todas as classes sociais em todo o mundo.

Na esteira dessa comemoração,  consideramos oportuno aprofundar a discussão

sobre o tema “autismo” e suas comorbidades, devido à complexidade e carência de

informações  a  seu  respeito.  O  nosso  objetivo  é  lutar  pelos  direitos  sociais  das

pessoas  com  deficiência  mental  e  autismo,  buscando  políticas  públicas  que

beneficiem esse grupo social.

À vista das razões expostas, evidenciam-se a relevância da matéria e o interesse

público de que se reveste, o que nos permite pedir aos nobres pares que concorram

com seu indispensável apoio para aprovação desta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 909/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 463/2007)

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, com sede no

Município de Itambacuri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Grupo  Espírita  Deus,  Cristo  e

Caridade, com sede no Município de Itambacuri.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, sociedade civil, religiosa e

filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade estatutária o estudo, a prática e a

divulgação  da  doutrina  espírita  como  religião,  filosofia  e  ciência,  nos  moldes  de

codificação de Allan Kardec; a evangelização da criança e do jovem; a prática da
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caridade como dever  social  e  princípio  da  moral  cristã,  como exercício  pleno  da

solidariedade e respeito ao próximo; a organização, quando lhe for possível, de obras

beneficentes,  como  assistência  aos  necessitados,  escola  primária  para  crianças

carentes,  farmácias  homeopáticas  e  alopáticas  e  outras  atividades  afins,  todas

exclusivamente gratuitas.

O processo,  que tem por  objetivo  a  declaração de utilidade  pública  da  referida

entidade,  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

O  Grupo  Espírita  Deus,  Cristo  e  Caridade  funciona  regularmente  e  tem  uma

diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração

pelo exercício de seus respectivos cargos conforme consta em atestado emitido pelo

Ministério Público do Estado.

Reconhecer o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade como de utilidade pública

estadual  irá  proporcionar  condições  para  a  dinamização  de  suas  atividades  e

concretização de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 910/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 472/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem-terra do

Projeto Boa Esperança - ASTRABE -, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Tabalhadores Rurais

Sem-terra do Projeto Boa Esperança - ASTRABE -, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011. 

Gustavo Corrêa

Justificação:  A Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-terra  do  Projeto  Boa
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Esperança - ASTRABE -, com sede no Município de Buritis, fundada em 28/5/98, é

uma entidade civil  sem fins lucrativos.Tem por  finalidade promover, apoiar,  criar  e

incentivar toda e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento e aprimoramento da

comunidade, destinando-se à representação e defesa dos trabalhadores rurais sem-

terra.

A documentação está em consonância com a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com as

alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço o apoio dos meus 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 911/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 473/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do Divino

Espírito Santo - AMCDES -, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Divino Espírito Santo - AMCDES -, com sede no Município de Buritis.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011. 

Gustavo Corrêa

Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade do Divino Espírito Santo

- AMCDES -, com sede no Município de Buritis, fundada em 21/11/93, é entidade civil

sem fins lucrativos.

Tem  por  objetivo  promover,  apoiar  e  coordenar  iniciativas  que  visem  ao

desenvolvimento social, técnico, econômico, cultural e religioso da comunidade.

A documentação está em consonância com a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com as

alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço o apoio dos meus pares para aprovação deste projeto. 

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 912/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 474/2007)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Moradores da Comunidade

Gomes - AMOG -, com sede no Município de Areado, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos Moradores da

Comunidade Gomes,  com sede no  Município  de  Areado,  o  imóvel  situado  nesse

município, com área de terreno de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), confrontado

por seus diversos lados, com João Batista das Chagas e Altino Fernandes, havida

conforme escritura pública de doação lavrada no Cartório do 2º Ofício e registrada no

Cartório de Registros da Comarca, no livro de Transcrição das Transmissões, nº 3-C,

a folhas 187, nº 3.371, com as benfeitorias existentes.

Art. 2º - O imóvel destina-se a instalação de sede da entidade e ao funcionamento

de cursos profissionalizantes de artesanato e outros fins sociais.

Art. 3º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos

contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no inciso anterior.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  Gomes  -  AMOG  -,

fundada em 1991 é uma entidade sem fins lucrativos, já reconhecida de utilidade

pública pelo Município de Areado.

Tem  por  objetivo  promover  o  desenvolvimento  comunitário  e  a  busca  de

melhoramentos e proporcionar o bem-estar social.

A entidade proporciona ainda atividades econômicas, culturais e esportivas para os

moradores da comunidade.

Sem receita própria, sobrevive graças ao esforço, à dedicação e à abnegação de

seus dirigentes.

Existe  um  imóvel  situado  nessa  localidade  de  propriedade  do  Estado,  onde

funcionava a Escola Estadual Selma de Assis Borges, que foi desativada.
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O  imóvel  está  abandonado,  ocioso,  em  acelerado  processo  de  deterioração  e

sujeito a invasões.

Pretende a  entidade,  com o  aval  do  Prefeito  do  município,  haver  o  imóvel  por

doação, para ali instalar sua sede, promover a realização de cursos de artesanato e

outras utilidades sociais.

A nova destinação do imóvel é justa, atende a uma finalidade pública, é de grande

relevância  social  e  permitirá  que  a  Associação  possa  ampliar  e  qualificar  suas

atividades, com inegáveis ganhos sociais para a comunidade.

Desta forma, espero o apoio dos meus 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 N° 913/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.301/2010)

Proíbe  a  fabricação,  o  transporte  e  a  comercialização  de  armas  de  fogo  de

brinquedo  que  disparem  projéteis  através  de  pressão,  bem  como  daquelas  com

características de armas verdadeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibida a fabricação, o transporte e a comercialização de armas de fogo

de brinquedo que disparem projéteis através de pressão, bem como daquelas com

características de armas verdadeiras.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Em  tempos  de  uma busca incessante  pela  paz,  não se  justifica  a

existência de brinquedos que imitam armas nas mãos das nossas crianças, muito

menos, servindo aos meliantes como objeto de intimidação e de favorecimento ao

delito.

O  objetivo  precípuo  deste  projeto  é  coibir  a  existência  desses  brinquedos  tão

danosos à formação dos nossos pequeninos mineiros.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 914/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.465/2010)

Dá denominação de Carlos de Faria Tavares ao trecho da Rodovia MGC-462 que

liga o Município de Patrocínio ao de Perdizes

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Carlos de Faria Tavares o trecho da Rodovia MGC-462

que liga o Município de Patrocínio ao de Perdizes.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Carlos  de  Faria  Tavares  nasceu  em  17/3/1912,  em  São  José  do

Córrego do Anta, então Distrito de Dores do Indaiá, hoje Município de Córrego Danta.

Formou-se  em  Ciências  Jurídicas  e  Sociais  pela  Faculdade  de  Direito  da

Universidade  de  Minas  Gerais,  em  1938.  Em  1943,  ao  lado  de  Virgílio  de  Melo

Franco, Pedro Aleixo,  Milton Campos,  Artur  Bernardes,  Magalhães Pinto e Afonso

Arinos de Melo Franco, foi signatário do “Manifesto dos Mineiros”, contra a ditadura

implantada no País à época. Em 1955, elegeu-se Deputado Estadual pelo Partido

Social Progressista-PSP -, tendo sido Vice-Líder da bancada e membro da Comissão

de Redação.

Durante o governo de Milton Campos, fundou a Caixa Econômica de Minas Gerais,

mais  tarde  conhecida  como MinasCaixa,  tendo  sido  seu  primeiro  Presidente.  No

campo  empresarial,  foi  presidente  da  Usina  Wigg  e  da  Itaminas.  Foi  também  o

fundador da mineradora Minas Itatiaiuçu, que dirigiu até a data de sua morte, em

18/5/2004.

Fato raro, a Minas Itatiaiuçu jamais recebeu qualquer autuação ou multa ambiental.

Por essa razão, Carlos de Faria Tavares mereceu o Troféu Defensor da Natureza,

entregue em 1993 pelo jornal “Estado de Minas”.

Carlos  de  Faria  Tavares  era  irmão  de  Expedito  de  Faria  Tavares,  Deputado

Estadual,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa de Minas,  Secretário  do  Interior  e

Justiça e Conselheiro do Tribunal de Contas; de José de Faria Tavares, Deputado

Estadual, Secretário de Educação e de Segurança Pública, Senador da República e
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Conselheiro do Tribunal de Contas; e de Dario de Faria Tavares, Deputado Federal,

Secretário de Saúde e Conselheiro do Tribunal de Contas.

Era viúvo de Risette de Oliveira Tavares, com quem teve dois filhos: Maria Beatriz e

o Embaixador Alfredo Carlos de Oliveira Tavares, também falecido.

- 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 915/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 269/2007)

Dá a denominação de Professor Wadson Lima, ao Centro de Formação Desportiva

de Minas Gerais, situado no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Centro de Formação Desportiva de Minas Gerais, de que trata o Decreto

nº 43.700, de 15/12/2003, situado na Rua Santo Agostinho, 1.271, no Bairro Horto,

em Belo Horizonte, passa a denominar-se Centro de Formação Desportiva Professor

Wadson Lima.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

João Leite

Justificação:  O  Centro  de  Formação  Desportiva  de  Minas  Gerais,  criado  pelo

Governador do Estado em 2003, é um antigo desejo de todos mineiros. A criação do

Centro traz a todos os desportistas a esperança de que o Estado de Minas Gerais

volte a ser um grande centro revelador de talentos olímpicos.

O espaço no Bairro do Horto, outrora um espaço da extinta Febem, é adequado

para os propósitos do Governo Estadual de criar um moderno centro de treinamentos

para  esportes  olímpicos,  beneficiando  os  desportistas  mineiros,  bem  como  a

população local, que anseia pelo destino encontrado pelo Governo mineiro para esse

nobre espaço em Belo Horizonte.

Com este projeto de lei, pretendemos fazer uma justa homenagem a um mineiro

ilustre que sempre pautou sua vida social e política pelo amor aos esportes e ao

resgate da juventude mineira: Wadson Lima. 
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Falecido  em  fevereiro  de  2005,  o  ex-Vereador  Wadson  Lima,  mineiro  de  Belo

Horizonte, pós-graduado em Educação Física,  foi  professor municipal  e Secretário

Municipal de Esportes em Belo Horizonte. Foi técnico das Seleções Brasileira Juvenil

e Adulta de Voleibol Feminino e Vereador em Belo Horizonte.

Como  técnico  de  voleibol,  foi  campeão  mineiro  43  vezes,  12  vezes  campeão

brasileiro, 11 vezes campeão sul-americano, 2 vezes campeão mundial e 4º colocado

nas Olimpíadas de Barcelona, dirigindo a Seleção Brasileira Feminina. Sem dúvida

nenhuma,  uma  carreira  de  treinador  vitoriosa,  um  grande  exemplo  para  nossa

juventude.

A justa homenagem que se presta com a nomeação do Centro Olímpico é também

um incentivo à juventude mineira, uma celebração ao espírito desportivo e ao esforço

pessoal de um atleta dedicado, exemplo eterno para os nossos jovens mineiros.

- 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 916/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.057/2007)

Transforma  os  motoristas  auxiliares  de  veículos  de  aluguel  a  taxímetro  em

permissionários autônomos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam os condutores auxiliares de veículo s de transporte individual  de

passageiros por táxi especial metropolitano em região metropolitana do Estado a que

se refere o inciso V do art. 4º da Lei 15.775, transformados em permissionários de

veículos de transporte individual de passageiros por táxi especial metropolitano.

§ 1° - Só terão direito às permissões referidas nes ta Lei, os condutores auxiliares

que estiverem cadastrados e em efetiva atividade nas regiões metropolitanas até o

dia 31 de março de 2007.

Art. 2º - A partir da vigência da presente Lei, o DER-MG procederá anualmente o

recadastramento  dos  veículos  permissionários,  procedendo  a  substituição  das

permissões  cessantes  mediante  seleção  precedida  de  provas  definidas  em

regulamento próprio a ser editado pelo Poder Executivo.
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Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

João Leite

Justificação: Uma situação de injustiça social tem sido praticada no sistema de táxis

metropolitanos  de  Belo  Horizonte:  a  exploração  dos  condutores  auxiliares  pelos

permissionários  do  serviço.  Muitos  capitalistas  empregam  recursos  financeiros  na

compra de placas de táxis sem nunca ter conduzido um veículo de praça, colocando

auxiliares  para  conduzir  os  veículos  e  cobrando destes  diárias  absurdas,  em um

sistema de exploração de mão-de-obra inaceitável. Os condutores auxiliares vivem

uma situação de insegurança, cumprindo uma jornada diária exorbitante em face da

necessidade de pagar a diária do veículo. Além disto, não existem direitos trabalhistas

básicos,  tais  como  FGTS,  INSS,  férias,  13º  salário,  seguro  saúde  e  outros.  Os

auxiliares, segundo as pesquisas realizadas pelo poder público, estão mais expostos

aos atos de violência perpetrados contra táxis, como assaltos e sequestros, uma vez

que  a  necessidade  de  pagamento  de  altas  diárias  os  força  ao  alongamento

indiscriminado da jornada de trabalho.

Há que dizer, ainda, que, no Recurso Extraordinário nº 359.444-3, de 24/3/2004, o

Supremo Tribunal Federal concluiu ser necessário colocar um ponto final no sistema

de exploração dos condutores auxiliares no Município do Rio de Janeiro. O eminente

Ministro Marco Aurélio afirmou que “quem conhece a realidade nesse campo sabe

muito bem que se tornou um grande negócio, como versado da tribuna, a partir de

veículo  de  comunicação  ,  ter-se  as  denominadas  autonomias,  que  jamais  foram

alcançadas a partir de licitação.(...) Penso que esses diaristas são credenciados a ser

diaristas pelo proprio Executivo local. Ai é que está a questao básica. Ora, quer dizer,

serve  o  credenciamento  para  ser  explorado,  mas  não  serve  esse  mesmo

credenciamento para usufruírem, trabalharem nos respectivos veículos, eles próprios,

mediante autonomia? Não posso colocar em segundo plano os fins sociais a que a

norma se dirige”.  Na mesma linha o Ministro Maurício Corrêa afirmou tratar-se de

uma situação anômala e injusta, que precisa ser corrigida.

A justa pretensão dos condutores autônomos de táxi é a igualdade de condições

com os demais condutores, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares

para a aprovação deste justo projeto de lei.
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- 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 917/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 396/2007)

Declara de utilidade pública o Sindicato Rural  de Tupaciguara,  com sede nesse

município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de Tupaciguara, com

sede nesse município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  O Sindicato Rural  de Tupaciguara,  entidade sem fins  lucrativos,  foi

constituído para fins de aprimoramento e progresso da agricultura e da pecuária local.

Visa à formação profissional  rural e à promoção social,  por meio de treinamentos

realizados  em parceria  com  o  SENAR -  Minas.  Integra-se  também aos  trabalhos

desenvolvidos pela Federação da Agricultura de Minas Gerais - FAEMG.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas para a 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 918/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 397/2007)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de

Indianópolis, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis, entidade sindical

de grau, com sede e base territorial no Município de Indianópolis e foro na cidade de

Araguari,  entidade  sem  fins  lucrativos,  foi  constituída  para  fins  de  coordenação,

proteção  e  representação  legal  de  sua  categoria  econômica,  com  o  intuito  de

colaboração  com  o  poder  público  e  as  demais  associações  ligadas  ao

desenvolvimento das atividades como agropecuária, o extrativismo e a pesca. Busca

incessantemente o aprimoramento desse essencial setor produtivo, integrando-se nos

trabalhos desenvolvidos pela Faemg.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 919/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 399/2007)

Declara de utilidade pública a Academia Leonística Mineira e Brasiliense de Letras -

ALMBL -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Academia  Leonística  Mineira  e

Brasiliense de Letras - ALMBL - , com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Academia Leonística Mineira e Brasiliense de Letras possui como

finalidades  primordiais  estimular,  apoiar  e  difundir  a  produção  literária,  em  suas

diversas modalidades, no Estado de Minas Gerais e no Distrito Federal, em especial

no âmbito do movimento leonístico.

Para  a  consecução  de  seus  objetivos,  articula  e  interage  com  as  Prefeituras

Municipais e com entidades públicas e privadas, visando obter apoio financeiro para a

implementação de seus projetos institucionais e literários.

Pelos  motivos  apontados,  contamos  com  a  anuência  dos  nobres  colegas  à

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 920/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.213/2010)

Dispõe sobre a denominação do prédio do presídio de Coromandel, situado nesse

Município. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Presídio  Sargento  Jorge  o  prédio  do  presídio  de

Coromandel, situado nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  proposição  em  tela  pretende  dar  a  denominação  de  Presídio

Sargento Jorge ao prédio onde funciona o presídio de Coromandel, em atendimento a

solicitação de membro da Câmara Municipal.

É importante ressaltar que Jorge Miguel Abdala, conhecido como Sargento Jorge,

serviu como oficial  da PMMG durante oito anos, sempre se pautando por conduta

irrepreensível e reputação ilibada. Foi nomeado Delegado de Polícia em 1975, cargo

que  exerceu  por  nove  anos,  até  seu  falecimento.  Com  recursos  doados  pela

comunidade, construiu a cadeia pública de Coromandel,  que, atualmente, abriga a

delegacia de polícia local.

Por tais razões, a comunidade coromandelense pretende homenageá-lo, dando seu

nome  à  penitenciária  local.  É  essa  a  pretensão  deste  projeto  de  lei,  para  cuja

aprovação contamos com o apoio dos nobres Deputados.

- 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 921/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.567/2009)

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com
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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 Espírita Beneficente União do

Vegetal, com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 30 de março de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  O Centro Espírita  Beneficente União  do  Vegetal  é uma associação

sem fins lucrativos com sede na Fazenda do Capão Vermelho, no Município de Lagoa

da Prata, tendo por finalidade transformar o ser humano para desenvolvimento de

suas  virtudes  morais,  intelectuais  e  espirituais,  sem  distinção  de  cor,  ideologia

política, credo religioso ou nacionalidade.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares 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.

REQUERIMENTOS 

Nº  330/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Fundação Maçônica de Araxá pela aprovação da implantação

de  um  câmpus  da  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro  -  UFTM  -,  nesse

Município. (- À Comissão de Educação.)

Nº  331/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Hospital Regional Dom Bosco e com os sócios-diretores do

Instituto Uberabense de Cardiologia Invasiva pela implantação da Unidade de Araxá.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 332/2011, do Deputado Bruno Siqueira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  priorizada  a

pavimentação do trecho de estrada compreendido entre os  Municípios  de Mar  de

Espanha  e  de  Sapucaia  (RJ),  incluído  no  Programa  Caminhos  de  Minas.  (-  À

Comissão de Transporte.)



162
____________________________________________________________________________

Nº  333/2011,  do  Deputado  Cássio  Soares,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos

Comerciantes de Confecções de Passos Minas Gerais Ltda pelos resultados obtidos

recentemente. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 334/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja autorizada a instalação

de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Campo Belo, para

atender a demanda desse Município e região. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 335/2011, do Deputado Fred Costa, em que solicita seja formulada manifestação

de  aplauso  ao  Ministério  da  Saúde  pela  realização  do  encoleiramento  de  cães

abandonados,  com  a  utilização  da  coleira  Scalibor,  para  fins  de  estudo  de  sua

efetividade. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  336/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-

Presidente da República, ocorrido em 29/3/2011, em São Paulo (SP).

Nº 337/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a nomeação dos 210 Defensores

Públicos aprovados no último concurso. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº  338/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-

Presidente da República, ocorrido em 29/3/2011, em São Paulo (SP). (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Jayro Lessa. Anexe-se ao

Requerimento nº 336/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.) 

Nº  339/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Diretor-Geral do Deop-MG e ao Presidente da Codemig as notas

taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de informações com

cópias dos documentos sobre eventual doação ou transferência de imóveis por órgão

público  a  moradores  dos  bairros  e  vilas  onde  haverá  obras  do  Programa  de

Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem; e

sobre os mapas da região da Cidade Industrial  de Contagem, datados de 1940 a
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1945, inclusive das áreas próximas às ruas que menciona, situadas na Vila Itaú.

Nº  340/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre o ingresso do

Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil.

Nº  341/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Subsecretário  de  Administração Prisional  pedido  de  informações

sobre as condições físicas do Sr. Willian Adriano de Castro no momento em que foi

recluso no Presídio Floramar, bem como cópia da documentação referente ao preso,

entregue pela Polícia Civil. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  342/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor do Presídio Floramar, no Município de Divinópolis, pedido de

providências para que o Sr. William Adriano de Castro, preso nessa unidade, possa

receber atendimento médico, já que alega estar com a audição prejudicada.

Nº  343/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para enviar ao

Município de Divinópolis equipe especializada da Delegacia de Homicídios de Belo

Horizonte, com o intuito de apurar a morte do Sr. Geraldo Luchesi Mourão, ocorrida

em 12/8/2010.

Nº 344/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. BM Sérgio Pereira da Silva, lotado no 1º Batalhão

do Corpo de Bombeiros Militar, pela atuação no resgate de um cidadão que tentava

suicídio em uma das vigas do Ribeirão Arrudas, nesta Capital.

Nº 345/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 126ª Cia

PM ESP-5º BPM, nesta Capital, pela eficaz atuação na descoberta de laboratório de

refino de "crack" na região do Barreiro.

Nº 346/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 15ª Cia PM-

IND MAT, em Teófilo Otôni, pela atuação na apreensão de 104kg de maconha.

Nº 347/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares rodoviários lotados no 3º PEL PM-3ª



164
____________________________________________________________________________

Cia PM Ind e na 5ª Cia PM IND MAT-5RPM, no Município de Uberaba, pela eficaz

atuação na apreensão de cerca de 300Kg de maconha próximo a Campina Verde.

Nº  348/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Secretário de Defesa Social o abaixo-assinado da Associação dos

Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas e

pedido de providências para viabilizar a etapa de prova de títulos para o próximo

concurso para os cargos de Agentes Penitenciários e Socioeducativos.

Nº 349/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de Investigação Antidrogas -  Divisão de Tóxicos e Entorpecentes -,  pelo  trabalho

desenvolvido  e  pela  atuação  da  equipe  na  operação  Viajante,  em  que  foram

desarticuladas duas quadrilhas responsáveis pela manutenção do tráfico de cocaína

e "crack" no Estado.

Nº 350/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 36º BPM,

de Vespasiano, na Diretoria de Inteligência 3-BH, desta Capital, e no 25º BPM, de

Sete Lagoas, pelo trabalho desenvolvido e pela atuação das equipes na prisão de

integrantes  de  uma  das  quadrilhas  responsáveis  pela  manutenção  do  tráfico  de

cocaína e maconha no Estado.

Nº 351/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 35ª Cia-21º

BPM, de Ubá, pelo trabalho desenvolvido pela equipe na prisão de integrantes de

uma das quadrilhas responsáveis pela manutenção do tráfico de maconha no Estado.

Nº  352/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  apurar

denúncias  de  possíveis  irregularidades  e  suposta  tortura  na  investigação  do

assassinato do Sr. Geraldo Luchesi Mourão, em 12/8/2010, em Divinópolis.

Nº 353/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que sejam aplicados o

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o  Plano  Mineiro  de  Direitos  Humanos,  o

Programa Nacional de Direitos Humanos e, em particular, a Lei nº 13.604, de 2000,
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que  cria  comissão  especial  composta  por  representantes  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo  e  Judiciário,  no  acompanhamento  dos  processos  de  desocupação  de

áreas invadidas para assentamento rural ou urbano.

Nº  354/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Diretor-Geral do Deop-MG as notas taquigráficas da 3ª Reunião

Ordinária desta Comissão e pedido de providências para avaliar a possibilidade de

agilizar o pagamento de indenizações a moradores, por desapropriações de imóveis

localizados nos bairros e vilas onde haverá obras do Programa de Requalificação

Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem.

Nº 355/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Srs. José Carlos da Silva e Adriene Costa de Oliveira, do

Centro Universitário do Planalto de Araxá-Uni-Araxá-; Wagner de Freitas Oliveira e

José  Oscar  de  Melo,  da  Fundação  Cultural  de  Araxá;  José  Donaldo  Bitterncourt

Junior,  da Associação Comercial  e  Industrial  de Araxá; Fernando de Lima Pereira

Ribeiro, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá; e Maria Célia de Araújo Oliveira,

Secretária Municipal de Educação de Araxá, por sua eleição para o Conselho Gestor

da Fundação Cultural de Araxá.

Do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja realizado evento nesta Casa para

apresentação e análise do estudo Visão 2050, do Conselho Empresarial Mundial para

o Desenvolvimento Sustentável  -  WBCSD -  e  do  Conselho Empresarial  Brasileiro

para o Desenvolvimento Sustentável.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Agostinho

Patrus Filho (11),  Carlos Mosconi (10),  Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir,  Durval

Ângelo (8), Gustavo Valadares (6), Juninho Araújo, Leonardo Moreira (21), Vanderlei

Miranda (3), Delvito Alves e Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo e André Quintão, Fred

Costa, Jayro Lessa e outros e da Deputada Ana Maria Resende (9).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Segurança Pública, de Fiscalização Financeira, de Educação, de Assuntos Municipais

e de Saúde e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Carlos Miranda.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores desta Casa, profissionais da imprensa, pessoas que nos acompanham das

galerias e especialmente pela TV Assembleia, boa tarde. Sr. Presidente, o que me

traz a esta tribuna, nesta tarde de quarta-feira, é um assunto sobre o qual tenho lido

nos  jornais  e  que  tem me incomodado  de  forma  particular,  em  virtude da  minha

posição e da minha profissão de fé. Acredito que todos têm o direito de fazer as suas

defesas,  levantar  as  suas  bandeiras  e  criar  as  suas  frentes.  Entretanto,  acredito

também não ser possível e admissível debitar na conta de algumas pessoas ou de

um  determinado  grupo  o  insucesso  muitas  vezes  oriundo  da  incapacidade  e  da

inabilidade  de  determinados  parlamentares  ao  conduzirem  seus  pleitos  com  os

colegas. 

Porém, antes de entrar nesse assunto, quero também fazer menção a um ocorrido

que já é conhecido por todos: a partida do nosso ex-Vice-Presidente José Alencar,

pessoa  que  dispensa  comentários.  É  claro  que,  ao  mesmo tempo  em  que  tinha

muitas virtudes, tinha também defeitos, mas era uma pessoa de quem - creio -, de

forma unânime, todos nós guardaremos boas lembranças. Tive o prazer e o privilégio

de estar com ele em algumas oportunidades, uma delas no Palácio do Jaburu, em

Brasília, quando pude orar com ele por ocasião da sua enfermidade. Amanhã o seu

corpo  será  transladado  para  Belo  Horizonte,  onde  serão  prestadas  as  últimas

homenagens. 

Sr. Presidente, falando sobre o assunto que me traz a esta tribuna, elegeu-se, neste

último  pleito,  o  Deputado  Federal  Jean  Wyllys,  conhecido  defensor  da  causa

homossexual, como homossexual que é, e não falo aqui nenhuma novidade. Ele ficou

conhecido nacionalmente por meio de um programa de gosto discutível, daquela que

é  considerada  a  maior  rede  de  televisão  do  nosso  país.  Agora,  investido  pelo

mandato  no  poder,  ele  está em Brasília  e  acabou de lançar  a  frente  que propõe

defender principalmente os homossexuais. Até aí não tenho nada contra, acredito que

ele está legitimando o voto que recebeu ao fazer  essa defesa e ao abraçar uma

causa. O que não admitirei, Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

senhoras  e  senhores  que  nos  acompanham  de  suas  casas  nos  mais  de  300

Municípios aonde a TV Assembleia chega,  é que o Deputado Jean Wyllys  queira
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debitar na conta dos Deputados da Bancada Evangélica o insucesso por até então

não prosperarem os projetos que defendem os interesses da classe homossexual.

São 513 Deputados na Câmara Federal e 86 Senadores. Portanto, são quase 600

parlamentares.  Os  Deputados  da  Bancada  Evangélica  em  Brasília  somam  pouco

mais  de setenta.  Então,  não são esses que impedem o avanço das ideias  e das

propostas que ele defende para o seu grupo. Talvez estejam lhe faltando argumentos

que convençam os outros mais de 400, que não são evangélicos, a aderirem ao seu

projeto, à sua ideia e a defender o que ele defende. Está aqui, no caderno de política

do jornal “O Tempo” do dia 26 de março: “Jean Wyllys enfrenta fanatismo religioso”.

Está aqui no jornal “Estado de Minas” de hoje: “Briga por união homossexual”, e traz-

se a foto dele. Ele se tornou, nobre companheiro Hélio Gomes, famoso músico de

uma nota só, porque a única coisa que ele sabe dizer é que somos homofóbicos. Eles

só sabem usar essa expressão, que virou, de certa forma, arma contra os que não

concordam com suas ideias e pensamentos. Ora, temos direito de discordar, temos

direito ao contraditório,  temos direito de também expor nossas posições e nossas

ideias.

É sabido que, em Brasília, Deputado João Leite, as escolas - mais de 6.000 escolas

públicas do nosso país - estão sendo preparadas neste ano para receberem o que

chamarei de “kit gay”. Esse “kit” ensina a nossas crianças a prática homossexual. Ele

traz uma novelinha de um jovem que entra no banheiro e encontra outro jovem, pelo

qual se mostra interessado. Mas esse jovem é um adolescente, uma criança. Onde

está o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente quando se trata da

produção  de  um  material  como  esse,  que  empurra  nossas  crianças  para  a

homossexualidade? 

Que ensino é esse? Qual é a contribuição que ele poderá nos dar? Essa é a minha

pergunta.  Dinheiro  público,  dinheiro nosso,  dinheiro  meu,  dinheiro  seu será gasto

nesse material, que não será barato. Alguém poderá dizer-me: “não, as escolas não

serão obrigadas a adotar o material”. Tudo bem. Então, faço um apelo às professoras

e aos professores da rede pública do Estado: digam “não” a esse material quando ele

chegar  às  escolas.  Quero  ter  o  direito  de  dizer  que  não  quero  ver  meus  filhos

passeando em um “shopping” e vendo um homem beijando outro homem na boca ou



168
____________________________________________________________________________

uma mulher beijando outra mulher na boca. Tenho o direito de dizer que não quero

isso, e esse direito é inalienável. Ninguém pode tirá-lo de mim. Defendo valores. 

Quando surgiu a notícia desse “kit vergonha”, no ano passado, eu e o companheiro

Deputado João Leite fomos ao Ministério Público e levamos pedido de providências

em relação a ele. Esse “kit vergonha” está para ser distribuído pela rede pública do

nosso país. Eu e o Deputado João Leite fomos ao Ministério Público e entregamos o

caso ao Procurador-Geral, Sr. Alceu Torres Marques, que se pronunciou no dia 10 de

fevereiro, enviando-nos uma resposta com o seguinte teor: “Excelentíssimo Senhor,

com meus cordiais cumprimentos, reporto-me à correspondência subscrita por V. Exa.

e pelo ilustre Deputado João Leite, noticiando suposto caso de infração aos preceitos

dos arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para comunicar-lhe que,

conforme informação procedente do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de

Justiça  da  Infância  e  da  Juventude,  o  documento  foi  encaminhado  ao  Ministério

Público  Federal,  por  tratar-se  de  material  didático  elaborado  pelo  Ministério  da

Educação. Sem mais, reitero votos de meu elevado apreço e distinta consideração.”

Ou  seja,  o  que  levamos  a  ele,  Deputado  João  Leite,  foi  encaminhado  ao  órgão

competente. 

Não podemos nos calar. Não podemos, como evangélicos, permitir que se crie uma

guerra santa. E diria: não tão santa assim ou até nada santa. Não poderia me calar,

lendo nos jornais e ouvindo o que um parlamentar como Jean Wyllys vem falando em

Brasília a respeito de nosso segmento. Merecemos respeito, afinal somos quase 30%

desta nação,  para  a qual  damos grande contribuição.  Não podemos aceitar  essa

pecha  de  homofóbicos  que  está  sendo  impingida  a  nós.  Não,  não  somos!  Se

manifestarmos aqui nossas posições, se fizermos as nossas defesas, se mostrarmos

o apreço e o zelo que temos pelos valores, principalmente os familiares, é sermos

homofóbicos, então terei de admitir  que o sou, pois estarei fazendo a defesa dos

valores nos quais creio como pai de família, e não como Deputado. Como tal, tenho

de vir aqui e fazer a minha manifestação. Não posso admitir que alguém, por falta de

argumentos, venha eleger um grupo de Deputados em Brasília para atribuir-lhes o

insucesso de seus pleitos. Seja mais competente, mais convincente e convença os

outros mais de 400 Deputados daquela Casa a aderirem aos seus projetos e às suas

ideias.
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Por  que ele  não  fala  dos  outros  mais  de  400 que lá  estão? Por  que escolheu

exatamente  o  grupo  de  Deputados  evangélicos  da  Câmara  Federal?  Não vamos

admitir isso, não vamos aceitar isso.

Com prazer, concedo aparte a meu colega Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Vanderlei Miranda, acompanho-o

até com certa tristeza. Esse é um tema que não me agrada discutir. As mensagens

que recebi hoje tratavam desse tema. Espero que o governo federal e, de alguma

forma, parte do Congresso respeitem o direito dos brasileiros de viver da maneira que

querem. Quero criar meu filho para se casar com uma mulher; quero criar minhas

filhas para se casarem com um homem. É meu direito, direito fundamental, está na

Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição. Também é

nosso  direito  ter  a  nossa  fé,  que  tem  um  livro,  a  Bíblia,  que  combate  o

homossexualismo. Rasgamos a Bíblia? Rasgamos a nossa fé? É nosso direito ter a

nossa fé.

Vivemos uma contradição: um governo que insiste em impor aos brasileiros o que

não pode ser imposto às pessoas. É a minha vida, é a sua vida, é a vida das pessoas

que estão nas nossas igrejas, é a vida das pessoas que estão em outras igrejas e

que creem. Assim não dará certo o que o governo federal e setores do Congresso

querem.  Eles  dividirão  o nosso país.  Até  hoje  vivemos com esse respeito.  Impor

cartilhas em escolas públicas? Nas escolas públicas estão representantes de toda fé,

filhos de pessoas de todas as crenças, e isso não pode ser imposto a elas. Pessoas

que acreditam na família de homem e mulher. Como impor-lhes isso? Como impor a

crianças cartilhas como essas? Chegamos a um tempo no Brasil que nunca imaginei

ver, de colocar pessoas umas contra as outras. É nosso direito, impossível abrirmos

mão. A Igreja começa defendendo a sua fé, morrendo pela sua fé. Será que teremos

no Brasil novamente essa cobrança? Já tentaram tirar os crucifixos e as Bíblias das

repartições públicas,  entendendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas as

pessoas são religiosas, acreditam, têm fé. É impossível impor às pessoas a perda da

sua fé.

Parabenizo-o, e estamos aguardando a resposta desse acinte contra as crianças

brasileiras, especialmente as que foram criadas nos nossos lares, com valores tão

importantes.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, para concluir, faço um alerta aos

senhores pais que nos estão assistindo. Esse material poderá chegar à escola do seu

filho. Fique atento porque ele não tem nada de saudável e tem a única proposta de

induzir  nossos  filhos  a  práticas  homossexuais.  Então,  fiquem  atentos,  vigilantes,

assim como estaremos daqui, desta trincheira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, queria apenas fazer uma breve e rapidíssima referência aos Deputados

que me antecederam. Essa questão merece de todos nós uma análise mais profunda,

mais cuidadosa. Não nos cabe defender o passado e o presente que vivemos como a

condição saudável para as famílias brasileiras ao imaginar que nelas tem de se tratar

do homossexualismo como se fosse a escória ou como se estivesse à margem. A

questão está inserida na família. Ela é muito complexa e delicada, para, de repente,

fazermos um conceito de que na família isso está excluído, como se isso também

fosse uma opção. Não tenho dúvida nenhuma de que as condições ambientais, as

circunstâncias em que vivem as famílias, a questão do meio têm fortes influências na

questão do homossexualismo. Mas não é só uma questão de opção. É também uma

condição  humana.  Se  não  tratarmos  essa  questão  como  condição  humana  que

também merece respeito, corremos o risco de sustentar os preconceitos que tanto

mal têm feito à sociedade brasileira e à nossa civilização. Quero deixar registrado

aqui esse meu sentimento. Acho que vale a pena a gente discutir e aprofundar essa

questão.

Quero, hoje, no dia 30 de março, considerando este o mês das mulheres, fazer uma

homenagem, e cumprimento a Deputada Luzia Ferreira, uma mulher extraordinária.

Peço  permissão,  rogo  a  especial  atenção  desse  egrégio  Plenário  para  uma

comunicação da mais alta relevância, que tem tudo a ver com a luta árdua e dolorosa

enfrentada pela sociedade brasileira contra os desmandos e atentados aos direitos

humanos cometidos durante o período da ditadura militar.  Faleceu no último 5 de

março, em Araraquara, São Paulo, aos 86 anos de idade, de falência múltipla dos

órgãos, a Madre franciscana Maurina Borges da Silveira, mineira de Perdizes, lá no
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Triângulo  Mineiro.  Mulher  notável.  Soube  fazer  da  vida  um  claro  e  fecundo

apostolado. Por força de denuncismo inconsequente, do dedurismo perverso - que

orientou as ações dos algozes da tirania em momentos tenebrosos do passado - ,

essa freira,  que vestiu  o hábito  religioso ainda mocinha por  genuína vocação,  foi

injustamente presa e barbaramente torturada, pagando até com exílio forçado por

atos  que  jamais  cometeu.  Nunca  é  demais,  Deputada  Maria  Tereza,  colocar  na

memória  e  relembrar  as  vítimas  da  ditadura,  as  pessoas  que,  com  sangue  e

sofrimento,  puderam  alertar  e  despertar  o  povo  brasileiro  para,  cada  vez  mais,

repudiar essa forma de governo.

A Madre Maurina pertencia a uma família modesta, muito religiosa, de pequenos

sitiantes, radicada em Perdizes. Dois de seus irmãos e uma de suas irmãs optaram,

como ela o fez, pela vida religiosa. Em outubro de 1969, nos chamados “anos de

chumbo”,  aos 41 anos de idade,  ela  dirigia  o Orfanato Lar  Santana,  em Ribeirão

Preto, Estado de São Paulo.  Sem qualquer envolvimento em ações de conotação

política, consagrada fervorosa e exclusivamente ao mister religioso, Madre Maurina

permitiu  que  um  grupo  de  estudantes  católicos  utilizasse,  vez  por  outra,  para

encontros periódicos, sala da instituição que dirigia. As autoridades rotularam o grupo

de  estudantes  de  subversivo,  pois  lá  estava  Mário  Lorenzato,  apontado  como

membro de uma organização considerada clandestina.

Foi o quanto bastou para que a crueldade da repressão colocasse as garras na

religiosa.  A tristemente famigerada Operação Bandeirantes -  Oban -  retirou-a com

boçalidade  e  estupidez  inomináveis  do  convento  em  que  residia.  Acusou-a  de

pertencer a movimentos subversivos. Em razão disso, submeteram-na a toda sorte de

sevícias. De nada adiantaram suas explicações quanto aos equívocos que estavam

sendo  cometidos  em  relação  ao  seu  papel  no  episódio  motivador  da  virulenta

repressão.

A leitura dos depoimentos conhecidos a respeito dos horrores sofridos pela Madre

Maurina  nas  mãos  de  policiais  e  militares  é  de  molde  a  deixar  a  pessoa  mais

insensível inteiramente transtornada. A religiosa foi alvo de torpes acusações, entre

elas a de ser amante de dirigentes de movimentos clandestinos.

As violências chegaram a tal extremo que o então Arcebispo de Ribeirão Preto,
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reconhecendo-se impotente para enfrentá-las pela via jurídica, resolveu apelar para a

excomunhão dos torturadores, sem todavia lograr a publicidade na mídia da decisão

canônica adotada.

O Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. Evaristo Arns, encontrou nessa pavorosa

tragédia pessoal inspiração para empunhar com destemor a bandeira da heroica luta

que levou a todos os recantos do País e até ao exterior em defesa dos torturados,

dos desaparecidos políticos, das vítimas da ditadura.

Madre  Maurina  e  seus  superiores  religiosos  dirigiram  pungentes  e  dramáticos

apelos  às  autoridades  governamentais  e  militares,  na  tentativa  de  interromper  o

martírio que lhe impuseram. Em 1970,  a freira figurou na lista de presos políticos

exilados  para  o  México  em  troca  de  um  diplomata  japonês  que  havia  sido

sequestrado em São Paulo por grupo guerrilheiro. Lembro que ela não estava na

lista, no entanto foi o próprio governo autoritário e ditador que a colocou. Por conta do

exílio, ela permaneceu por mais de 10 anos fora do País.

Muitas pessoas sustentam que o nome de Maurina Borges não figurava, a princípio,

na lista de exilados. A inclusão teria sido determinada por representantes da ditadura

interessados em se livrarem da incômoda situação criada por órgãos da repressão

responsáveis  por  manter  em cativeiro e sob sevícias  uma religiosa  sem qualquer

envolvimento político. Sobre o suplício de Madre Maurina Borges a Editora Vozes

está preparando um livro.

A religiosa, pouco antes de sua morte, relatou um episódio impressionante que,

segundo alguns, ajude talvez a explicar o caráter maldoso e maquiavélico que rodeou

a sua indesculpável detenção, causadora de tanto sofrimento. No orfanato em que

era Madre Superiora havia 15 crianças filhas de mães solteiras de classes abastadas

da região. Essas crianças ocupavam lugares reservados a órfãos pobres. As famílias

endinheiradas  destinavam  cheques  polpudos  ao  orfanato  para  mantê-los,  na

expectativa de que sua condição de filhos rejeitados não caísse no domínio público.

Madre Maurina resolveu procurar essas famílias ponderando que assumissem, sem

constrangimentos desnecessários ditados por meras conveniências mundanas, suas

indeclináveis  responsabilidades  paternais.  A  própria  religiosa  admitiu,  em  certa

ocasião, que essa sua atitude acabou influenciando de algum modo a violência que

lhe foi infligida.
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Srs. Deputados, esse registro eu faço com reverência e respeito, para homenagear

a  memória  dessa  mulher  valorosa.  Madre  Maurina  Borges,  nossa  coestaduana,

cidadã  de  Perdizes,  religiosa  com  grande  acervo  de  realizações  em  favor  dos

desamparados, foi transformada pelo ódio irracional, que brota fácil do despotismo,

numa  mártir  dos  tempos  modernos,  dos  tempos  opressivos  vividos  pela  nação

brasileira. 

Tempos que, permita Deus, nunca mais haverão de existir em nossa pátria. Pátria

que, pela vontade soberana do povo, tornou-se hoje cenário abençoado de uma das

mais extraordinárias experiências democráticas do mundo contemporâneo.

Deixo registrada a minha homenagem a essa mulher extraordinária, que lutou pela

vida, pelo povo, pelos pobres, pela dignidade humana: Madre Maurina, franciscana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Carlos Miranda.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ouvintes da TV Assembleia e colegas companheiros. Estou aqui hoje para

apresentar  também  as  nossas  homenagens  a  esse mineiro.  Em 1994,  chegaram

quatro veículos a um sítio onde me encontrava na pequena cidade de Iapu. Observei

que num deles estava José Alencar, Presidente da Fiemg na época. Na ocasião, eu

era Presidente da Federação dos Metalúrgicos. Quando lá chegou, Alencar disse que

seria candidato a Governador de Minas. Ainda brinquei com ele dizendo-lhe: José

Alencar,  o senhor é um empreendedor de qualidade. Como pode falar em política

num momento como este? Ele me respondeu:  “Quero dar  a minha contribuição à

política brasileira”. Naquele ano José Alencar saiu candidato a Governador de Minas.

Hoje quero exaltá-lo dizendo como a vida determina os nossos rumos e qual missão

é confiada a cada um de nós.  Enquanto muitos criticam às vezes os políticos do

Brasil, esquecem-se de que, pela política se determina também a solidariedade das

pessoas. Certamente que, se naquele momento o nosso estimado amigo não tivesse

entrado para  a  política  brasileira,  não teria  deixado essa obra  extraordinária  nem

transmitido à sociedade brasileira a maneira como se deve lutar diante das crises e

das  situações  difíceis.  Se  continuasse  só  como  um  grande  empreendedor,  não

haveria como demonstrar a toda cidadã e a todo cidadão brasileiro o que se pode

fazer, ou seja, o que se pode construir de uma carreira.
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Então, solidarizo-me com a família do companheiro e amigo José Alencar. Muitas

vezes eu, como Presidente da Federação dos Metalúrgicos, e ele, como Presidente

da  Fiemg,  tivemos  nossos  debates  sobre  capital  e  trabalho,  que  foram  muito

promissores. 

Aproveitando este dia de reflexão, eu não poderia deixar de abordar uma questão:

hoje, pela manhã, eu estava na expectativa de ouvir tantas histórias do nosso José

Alencar  e fui  surpreendido com a  jornalista  mineira Míriam Leitão,  uma articulista

econômica da Rede Globo, jornalista pela qual tenho respeito e admiração, que usou

o programa “Bom Dia Brasil”  para fazer crítica às centrais  sindicais,  criticando os

trabalhadores brasileiros. Não sei qual empresário, qual capitalismo lhe pagou para

fazer tal  reportagem. Precisamos realizar as tantas e tão importantes obras, como

serão as do PAC. Mas não se pode fazer obra do PAC explorando trabalhadores. Em

Rondônia, hoje há trabalhadores mineiros que estavam sendo jogados no meio do

mato, morando em taperas. Estão lá fazendo greve pela honra, pela dignidade, e a

articulista Míriam Leitão critica as centrais sindicais, em especial a Força Sindical e a

CUT. Quem é ela para criticar a luta dos trabalhadores? Digo à população brasileira:

se não fosse o Movimento Sindical Brasileiro, estaríamos, até hoje, naquela ditadura

brava,  em  que  o  cidadão  e  a  cidadã  não  tinham  sua  liberdade  preservada  e

respeitada.  E  as  centrais  sindicais  têm  responsabilidade  de  humanizar  a  relação

capital e trabalho. A articulista, colega, companheira e conterrânea, mineira precisa ler

um pouco mais sobre as centrais sindicais, sobre a trajetória dos dirigentes sindicais

deste país para poder fazer suas críticas. Então, creio ser este um momento para

fazermos reflexões sobre duas situações de dois mineiros. Um deles é um mineiro de

destaque, empreendedor, que sempre preservou a boa relação de seus empregados

com  o  patronato;  outra,  uma  articulista  que  fez  críticas  às  centrais  sindicais

brasileiras. 

Então, creio ser este um momento de sentimentos pelos quais passamos no Brasil,

um de perda,  e um - às  vezes  -  de revolta,  quando alguém que não conhece a

história,  não conhece o que representa o movimento sindical para o Brasil  e  sua

trajetória faz críticas absurdas em um momento como este, em que trabalhadores

ganham um salário de R$545,00, são contratados pelas obras do PAC e jogados no
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meio da mata,  sem banheiros,  sem alimentação e sem salários honrados.  Assim,

quero lamentar que essa mineira tenha dado, hoje, essa contribuição tão desastrosa

à sociedade brasileira. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Luiz Carlos Miranda, V. Exa. é uma

voz reconhecida em favor dos trabalhadores, mineiros, brasileiros, e eu não poderia

ficar  em  silêncio  neste  momento  em  que  temos  visto  imagens  de  trabalhadores

brasileiros aviltados no trabalho. Como V. Exa. mesmo disse, alguns lançados em

floresta,  debaixo  de  péssimas  condições  de  trabalho,  mostrando  algo  que

praticamente  não  existe  há  muito  tempo  no  Brasil  -  os  nossos  trabalhadores

rebelados, revoltados com a falta de condições de trabalho. 

Então  quero  solidarizar-me  com  V.  Exa.,  que  representa  tão  bem  os  nossos

trabalhadores, assim como solidarizar-me com esses trabalhadores brasileiros, que

deixam suas famílias em seus Estados e são contratados para tais obras e lhes são

negados  os  direitos  mais  elementares  para  o  trabalho.  Quero  lamentar  também,

Deputado Luiz Carlos Miranda, que o governo brasileiro seja o patrocinador disso.

Será  que  a  Presidente  Dilma  não  está  vendo  o  que  está  acontecendo  com  os

trabalhadores? Que não tem nenhuma palavra, Deputado Luiz Carlos Miranda? V.

Exa. não foi chamado a Brasília? Os líderes dos trabalhadores não foram chamados?

Qual a explicação para isso, qual a fiscalização que o governo federal está fazendo

dessas obras, deixando os trabalhadores brasileiros nessa situação de risco total?

Parabéns pelo seu pronunciamento em defesa do trabalhador brasileiro. 

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Deputado João Leite. Estamos hoje

com mais de oitenta mil trabalhadores parados em todo o Brasil, exercendo o papel

de cidadãos; são trabalhadores que constroem as obras do futuro, que são as obras

do  PAC,  e  que  não  podem  ser  tratados  como  animais,  como  os  cidadãos  são

normalmente tratados em nosso país.

Mais uma vez, Srs. Deputados, quero chamar a atenção de todos para um assunto.

Na semana passada, o Deputado João Leite, sabiamente fez uso da palavra para

elogiar  a Usiminas,  tantas  vezes  elogiada por  esta  Casa,  da qual  recebeu várias

menções. Hoje ela tem um Presidente-Executivo, que é um amigo, um conterrâneo e

um companheiro nosso,  o Wilson Brumer,  mas quem manda na Usiminas são os
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acionistas, que estão fora de Minas Gerais. São acionistas a Camargo Corrêa, que

está contratando e maltratando esses trabalhadores; o Grupo Votorantim, que está

em  São  Paulo;  e  a  Nippon  Steel,  que  está  no  Japão.  Com  isso,  tentam

descaracterizar  uma  empresa  com  50  anos  de  história,  como  a  Usiminas.  Hoje,

quando lemos alguma notícia sobre a Usiminas, temos de identificar de qual Usiminas

se trata, porque há a Usiminas que é Minas Gerais e aquela que é de São Paulo, a

Cosipa. Todos os investimentos da Usiminas estão sendo desviados para São Paulo,

em vez de serem construídos dentro desse projeto de 50 anos de história,  dessa

relação de Minas com os japoneses. Assim, quero lembrar ao povo mineiro que o

Conselho da Usiminas deverá se reunir no dia 22 de maio, e precisamos pressioná-lo.

Aliás, estamos propondo a esta Casa a realização de uma audiência pública com os

acionistas da Usiminas, para que se determine o futuro da Usiminas em Minas - não

me refiro ao futuro da Usiminas, que é muito grande, mas ao futuro da Usiminas em

Minas: no Vale do Aço e em Ipatinga.

Agradeço a todos, dizendo mais uma vez aos colegas Deputados que precisamos

ficar reunidos e unidos para que a Usiminas mantenha a sua trajetória de empresa

modelo  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Obrigado,  Srs.  Deputados.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  população  que  nos

acompanha, quero registrar a minha solidariedade ao povo brasileiro e à família de

José Alencar, um homem que lutou bravamente pela vida, demonstrando otimismo

em todos os momentos difíceis por que passou. Que ele vá com Deus!

Tive  a  honra  de participar  de  vários  eventos a  que ele  compareceu,  durante  a

campanha da Dilma e em campanhas anteriores, nos quais ele sempre se mostrou

uma pessoa  muito  elegante.  Foi  um  empresário  que  defendia  os  interesses  dos

empresários brasileiros e um Vice-Presidente da República que honrou o cargo que

ocupou, com personalidade e presença. Tenho certeza de que ele deixou um exemplo

para o povo brasileiro e para as  pessoas eventualmente acometidas pelo mesmo

problema que ele enfrentou.  Desejo que sua família  receba muito conforto e que
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passe por essa dificuldade com galhardia, porque ele foi uma pessoa que em todos

os momentos demonstrou honrar o nome do povo brasileiro.

Quero ainda manifestar os meus agradecimentos ao povo de Contagem, que me

dirigiu  muito  apoio  e  solidariedade.  Novamente,  venho  recebendo  reclamações

relativas  às  Funecs;  são  professoras  e  professores  muito  angustiados  com  o

fechamento  das  Funecs,  que  têm  um  trabalho  maravilhoso  com  os  cursos

profissionalizantes, exemplo para Minas Gerais. Infelizmente, a Prefeita de Contagem

está sendo conhecida como aquela que desmontou os cursos profissionalizantes no

Município.  Espero  que essa posição seja  revista  e  até  apresentei  ao  governo do

Estado um requerimento que pede sua colaboração. Sabemos que as Funecs em

Contagem  são todas  mantidas  pelo  Município  e  que são um exemplo  de  política

pública  municipal,  que  deveria  ser  copiada,  mas  entendemos  também  que  existe

responsabilidade  do  Estado.  Compreendemos  as  dificuldades  orçamentárias  para

que o Município arque com essa despesa, mas há um orçamento próprio para isso. 

Há muitos anos, desde a criação das Funecs, existe orçamento próprio. Ou seja,

apesar  do  fechamento  de  várias  Funecs,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  ainda

permanece o mesmo orçamento. Então, recurso há. Não posso acreditar que uma

Prefeita que admiro tanto, que defende tanto a educação, que conseguiu fazer em

Contagem  obras  tão  necessárias,  uma  pessoa  realmente  dinâmica,  uma  mulher

corajosa, trabalhadora termine esse mandato com uma péssima posição diante do

povo  de  Contagem  e  de  pessoas  que  tinham  a  maior  paixão  e  amor  por  essa

fundação. Somente quem vive em Contagem sabe quanto as Funecs mexem com o

coração e o sentimento dos cidadãos de Contagem. Grande parte da população que

passou pelas Funecs conseguiu vivenciar a teoria junto com a prática, fazendo com

que o aluno, o adolescente, além de terminar o seu ensino médio, ainda conseguisse

ter seu curso profissionalizante.

Portanto, creio que foi um desserviço o fechamento das Funecs. Saibam que, se eu

conseguir,  usarei  essa tribuna todos  os dias  para  mostrar  o meu repúdio,  o meu

descontentamento e a minha defesa do povo de Contagem. Elogio o que é bom. Por

exemplo, as praças melhoraram. A Prefeita teve até de recorrer a um chaveiro para

fazer as chaves da Prefeitura. Realmente ela passou por muitas dificuldades, mas
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não conseguiu terminar o mandato com brilhantismo. O Presidente de honra do PT,

Luiz Inácio Lula da Silva, nordestino, não teve facilidades na vida. Pelo contrário, ele

encontrou muitas dificuldades, mas conseguiu abrir faculdades e escolas de ensino

profissionalizante por todo o Brasil. No entanto, agora temos uma pessoa que nos

envergonha com o fechamento das Funecs. Espero reverter  esse processo e que

outras providências sejam tomadas.

Estou  solicitando  que  também  o  Estado  colabore  e  resolva  uma  questão  em

Uberlândia no que diz respeito à ampliação dos cursos da Escola Estadual  René

Gianeth. Já estou conversando com a Gazzola e, no que depender da Assembleia,

trabalharemos para que o ensino profissionalizante de todo o Estado de Minas Gerais

realmente melhore. Uberlândia precisa ter mais agilidade em abrir seus cursos para

poder ter uma lista enorme de demanda. Sem dúvida alguma precisamos conversar

com o governo estadual para que as secretarias competentes tomem providências.

Doa a quem doer, pois, se tivermos de falar de governo estadual, de governo federal

ou  de Municípios,  falaremos,  pois  temos de defender  o povo.  Afinal,  foi  por  essa

razão que fui eleita Deputada: para falar a verdade, defender o povo e apresentar

propostas. Estou apresentando proposta, estou correndo atrás. Não depende de nós,

mas vou defender o povo a todo momento em que for preciso. Aliás, há professoras

deprimidas  por  estarem  em  desvio  de  função  em  Contagem.  Mesmo  com  um

sindicato combativo e trabalhando constantemente, há muita insatisfação com esse

comportamento da Prefeita Marília.

Aproveito  a  oportunidade  para  me  manifestar  favoravelmente  aos  Defensores

Públicos do nosso Estado. (- Lê:) “Considerando a realização do VI Concurso Público

para Ingresso na Carreira de Defensor Público de Minas Gerais, iniciado em 3/3/2008

com a publicação do edital 1/2008, tendo por objeto o preenchimento inicial de 150

cargos vagos...”. Percebemos que, apesar de todas as dificuldades, faltam cargos de

Defensores Públicos em nosso Estado. Sabemos que as pessoas que não podem

contar com um advogado precisam da Defensoria Pública. Portanto, estamos aqui

apresentando  requerimento  solicitando  realmente  o  preenchimento  dessas  vagas.

Oitenta mil  pessoas são atendidas pela Comac em função,  às vezes,  da falta  de

Defensores Públicos. Muitos advogados não aceitam nomeação para atuação dativa.
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Ou  seja,  a  defesa  dos  réus,  que  deveriam  ser  assistidos  pela  Defensoria,  fica

prejudicada.

Percebemos que as pessoas mais pobres têm direito de ter um advogado ou uma

advogada, mas, infelizmente, elas não têm conseguido ter o seu defensor, mesmo

sabendo que temos tantos profissionais e pessoas preparadas para assumir. Há o

concurso público, e existe um pouco mais de 400 Defensores Públicos para 1.200

cargos criados. Portanto, a aprovação de somente 210 candidatos para o cargo de

Defensor Público no Estado de Minas Gerais, em um universo de 10.779 inscritos.

Quer  dizer,  71,86%  candidatos  por  vaga.  Precisamos  considerar  também  que  a

classe inicial da carreira de Defensor Público de Classe I comporta 300 defensores

públicos. Infelizmente, sabemos que foi veiculado no diário oficial do Estado, no dia

23/12/2010, a informação de que a Classe I, que abrange os níveis I e II, tem 205

cargos vagos. Isso acontece não apenas na área criminal, mas também na área cível

e na vara de família, sobrecarregando as varas. Temos um povo sofrido, que precisa

ter seu advogado ou sua advogada, e infelizmente não consegue.

Percebemos  que,  no  último  dia  19/1/2011,  foram  confirmados  na  carreira  92

Defensores Públicos, que se encontram na Classe I, nível I, por meio de deliberação

do Conselho Superior, bem como que sua promoção para o nível II na carreira gerará

a  vacância  de  cargos  suficientes  ao  ingresso  de  todos  os  aprovados  no  nível  I.

Portanto,  espero  ter  o  apoio  de  todos  nesta  Casa.  Consideramos  que,  dos  210

aprovados, aproximadamente 50 candidatos estão em fases adiantadas de outros

concursos públicos ou já foram aprovados em concursos para outras carreiras do

País, conforme a planilha que vários profissionais da área nos passaram. Então é

importante que tenhamos a informação veiculada na cartilha do III  Diagnóstico da

Defensoria Pública no Brasil. Há 294 comarcas em Minas Gerais, mas somente 109

delas  são atendidas  pela  Defensoria  Pública,  ou  seja,  37% das  comarcas.  Então

consideramos que o número de defensores lotados nas comarcas é insuficiente para

atender  a  demanda  efetiva  de  serviço,  o  que,  de  certa  forma,  compromete  uma

atuação eficaz do serviço público, evidentemente diminuindo as chances de maiores

resultados positivos nas demandas em geral.

Consideramos  recentes  notícias  veiculadas  no  sítio  eletrônico  da  Defensoria
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Pública,  bem como em jornais  de  grande  circulação,  dando conta  de  que  várias

comarcas estão com desfalque de defensores públicos. A título de exemplo: Juiz de

Fora precisa  de  mais  de  25 Defensores Públicos;  Uberaba necessita de outros  9

profissionais; 3 em São João del-Rei; da mesma forma Nova Lima, Barroso, Nova

Serrana,  Pedro  Leopoldo,  Contagem  e  Uberlândia  encontram-se sem  Defensores

Públicos.

Consideramos  também  que,  no  dia  9/3/2010,  a  Secretária  de  Planejamento  de

Minas Gerais encaminhou comunicado, publicado no sítio eletrônico da Defensoria

Pública,  informando  a  assinatura,  pelo  Governador  do  Estado,  garantindo  a

nomeação de todos os candidatos aprovados no VI Concurso Público para Ingresso

na Carreira da Defensoria Pública.

E ainda sabemos  dos  gastos  com os  Defensores Dativos,  que,  por  vezes,  são

nomeados  tão  somente  para  acompanhar  determinada fase  do processo ou uma

simples audiência, ao contrário dos Defensores Públicos que propõem as ações ou

apresentam defesas e acompanham todas as fases processuais, até o trânsito em

julgado.  Consideramos  a  nossa  lei  orçamentária,  que  prevê  esse  aumento  para

pagamento da remuneração. O documento é extenso, e solicitamos que analisem

essa possibilidade. Esperamos que ela venha a ter o apoio de todos os membros

desta Casa, no sentido de somar esforços para que, de fato, aumentemos o número

de Defensores Públicos no Estado. A importância do papel desempenhado por eles é

muito grande na transformação, na integração social e na inclusão. E não só nessa

questão integração, onde podemos considerar as famílias e as pessoas excluídas,

mas  também  na  garantia  do  desenvolvimento  econômico,  social  e  jurídico  dos

necessitados.  A Defensoria  Pública  faz  com  que  a  pessoa  se  sinta  segura  no

momento  em  que  ela  passa  por  muita  dificuldade.  Então  solicito  que  possamos

acolher este documento, que foi assinado por todos que passaram no concurso.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Parabenizo V. Exa, que tocou em um

ponto importantíssimo que se refere aos Defensores do Estado.

Com Comissão de Segurança Pública da Assembleia, visitamos a cadeia de Monte

Carmelo,  no  Triângulo,  o  17º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  de  Uberlândia,  e  a  16ª

Delegacia de Polícia Civil,  de Uberlândia, que se encontra em situação caótica. O
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Deputado Sargento Rodrigues, que conhece bem o sistema no Estado e participou

dessa comitiva, constatou e afirmou que esta foi a pior Delegacia que ele já viu em

todas as suas andanças por Minas Gerais. Realmente a Delegacia está caindo aos

pedaços e não oferece as menores condições de trabalho para os servidores e muito

menos para a sociedade.

A Deputada Liza Prado* - Exatamente.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - É uma realidade de todo o Estado, mas,

em Monte Carmelo,  percebemos o abandono também, pois  lá não existe nenhum

Defensor Público, e é fundamental a Defensoria Pública para que o cidadão tenha

acesso à Justiça. 

A Deputada Liza Prado* - Inclusive, Deputado, em Monte Carmelo, há mulheres,

menores e homens no mesmo local, sem separação, o que não podemos permitir.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Estava  na  Comissão  de  Segurança

Pública substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, e o que se constatou foi uma

coisa absurda.

Aproveitamos o momento para parabenizar V.  Exa.,  mas também para cobrar  a

intervenção do Estado, providenciando os Defensores Públicos para os locais em que

são necessários, pois esse é um direito da população, e resolvendo o problema da

16ª Delegacia Regional, de Uberlândia, que atende a mais de 1 milhão de pessoas de

toda a região. A situação é precaríssima e insustentável, o prédio é da década de 70

e está quase caindo aos pedaços.  Esperamos que o Estado intervenha e resolva

essas situações de uma vez por todas. Parabéns pela defesa que faz dos servidores

do Judiciário.

A Deputada Liza Prado* - Obrigada. Realmente o prédio da Delegacia está caindo

aos pedaços e os servidores estão passando por muitas dificuldades. A Comissão

está de parabéns, e teremos de voltar, porque os Detetives têm sofrido muito por falta

de condições de trabalho eficiente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Saúdo V. Exa. pelo seu

pronunciamento e agradeço por sua presença no nosso Sul  de Minas, em Pouso

Alegre,  com  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte.  Quero

congratulá-lo  pela importantes  reflexões que V.  Exa.  faz a respeito da Defensoria



182
____________________________________________________________________________

Pública.  Há longa data, estamos buscando ações junto ao Governador  quanto às

nomeações, e há 152 Defensores para serem nomeados, o que deverá ocorrer no

máximo em 90 dias, conforme manifestação do Governador junto à Defensora-Geral,

Andréa. As nossas comarcas não podem ficar sem os Defensores, que têm suprido

todas as necessidades delas, traduzindo e conduzindo as ações e o Tribunal do Júri.

Temos  recebido  inúmeros  “e-mails”  dos  Defensores  que  estão  aguardando  sua

nomeação, que espero ocorrer no máximo em 90 dias. Parabéns.

A Deputada Liza Prado* - Obrigada, foi uma honra estar em Pouso Alegre com a

Comissão. A questão dos radares tem preocupado os mineiros, e a denúncia feita no

programa “Fantástico” aumentou a procura pela Comissão.

O nosso próximo passo será  ir  a  Coronel  Fabriciano,  que assinou um contrato

absurdo - talvez nem por maldade do Prefeito, mas por desconhecimento -, o qual

fala em produtividade e no envio do edital. Aberrações como essas mexem no bolso

do contribuinte e precisamos discutir. Foi um prazer ir  a Pouso Alegre. A audiência

realizada foi de alto nível e contou com a presença de representantes do governo,

dos Municípios e Vereadores. Fomos muito bem recebidos, e a Assembleia teve um

saldo positivo.

Para concluir, agradeço a informação a respeito da Defensoria Pública, pois temos

de defender os nossos servidores públicos. Se forem bem remunerados e tiverem

boas condições de trabalho, prestarão um serviço de qualidade. Tenho certeza de que

todos apoiarão a nossa causa. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

boa tarde. Tenho hoje vários assuntos para serem tratados, mas gostaria de começar

falando sobre a solicitação da Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Ela leu

no  jornal  “O  Tempo”  que  o  Deputado  Gustavo  Valadares  lhe  fez  uma  crítica  na

Assembleia  Legislativa,  dizendo  que,  em Contagem e em  Nova  Lima,  os  nossos

Prefeitos não divulgam obras realizadas pelo governo do Estado. A Prefeita Marília

Campos  enviou-me  farto  material,  no  qual  demonstra  ter  um  comportamento

republicano. Ela pediu que eu comentasse o assunto nesta tribuna e entregasse ao
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nobre Deputado Gustavo Valadares o que a Prefeitura de Contagem está fazendo.

Ela expõe, em seu boletim - e os Deputados poderão verificar depois -, o recurso da

Prefeitura de Contagem, o do governo do Estado e o do governo federal. Portanto ela

não está infringindo o que julga ser importante, tratamento igual e republicano entre

as três esferas de governo. Assim, ela enviou farto material comprovando isso. Talvez

o Deputado Gustavo Valadares já esteja acostumado com a prática de outros aqui,

que jamais expõem o que é do governo federal, cujos nomes dos programas ficam

para o governo do Estado. 

Quero também aproveitar e falar do assunto de Coronel Fabriciano, sobre o qual a

Deputada Liza Prado falou. O Prefeito Chico Simões pediu-me, Liza, que a audiência

pública em Coronel Fabriciano fosse realizada por solicitação minha e do Deputado

Antônio Júlio, Líder do bloco. Ele quer que a Comissão vá até lá. Existe um contrato

assinado  pelo  Prefeito  anterior.  Ele  não  tem  absolutamente  nada  com isso  e  faz

questão de que o fato seja esclarecido para não ficar parecendo que o problema de

Coronel Fabriciano é responsabilidade dele. Tanto a Marília quanto o Chico foram

Deputados desta Casa, e tenho absoluta confiança neles. Ele quer que o caso vá

para lá, seja debatido e fique na conta de quem deve ficar, de fato. 

Aproveito  também  para  cobrar  do  Presidente  desta  Casa  e  do  Deputado  Délio

Malheiros  a  CPI  dos  radares.  Lembram  que  havia  a  máfia  dos  radares?  Então

pergunto  à  base  do  governo por  que as  assinaturas  foram  retiradas.  Dizem  que

retiraram as assinaturas da CPI dos radares, que agora caiu sobre quem de direito, o

DER-MG. A mesma empresa que a Globo denunciou ganhou licitação no Estado,

toda a licitação do DER-MG. Talvez por isso, Deputado Antônio Júlio, a CPI faça parte

do passado. Tira-se e põe-se CPI à vontade do governo do Estado de Minas Gerais.

A CPI dos radares é mais uma que colocaram na conta. Certamente ela esbarraria no

DER-MG. Repito: a mesma empresa denunciada ganhou recentemente a licitação do

DER-MG. Por isso acabaram com a CPI, tão promissora, da máfia dos radares em

Minas? Deixo o meu apelo para que a CPI funcione. Não estou vendo o Deputado

Délio Malheiros cobrar na tribuna a CPI proposta por ele, a qual assinamos. Foram 38

assinaturas. Mas onde está a CPI? Sumiram com a CPI, Deputado Sávio Souza Cruz.

Tiram e põem. Ninguém sabe mais onde está a CPI, que agora certamente trataria da

questão do DER-MG. 
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O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Rogério Correia, aproveito a fala

de V. Exa. sobre a CPI. Sabemos que, nos últimos anos, no Estado de Minas Gerais,

houve apenas uma CPI, que por sinal teve um resultado fantástico, abafado pelo

governo e pela Vale do Rio Doce, que pagou à imprensa para fazer isso. Tanto que

ganhamos na Justiça o cancelamento do licenciamento, mas continuam trabalhando

e realizando audiências públicas para legalizá-lo. Esse é um ponto polêmico. Então,

gostaria, Deputado Rogério Correia, que pudéssemos propor, na próxima semana, a

instalação da CPI. Todos sabem ou fingem que não sabem que o governo, por meio

da administração do Executivo, determinou que o prédio desocupado de 12 andares

do Ipsemg, com 12.000m² de  área construída,  um terreno de 3.800m²,  em plena

Praça da Liberdade, fosse arrendado e alugado, Deputado Sávio Souza Cruz, para

um empreendimento hoteleiro que não tem nada a ver com o Ipsemg nem com o

Estado. O Estado não tem de beneficiar  dessa maneira nenhum empreendimento

pessoal. Agora, pasmem: vocês sabem por quanto o governo alugou esse prédio de

12.000m²  de  área  construída,  em  plena  Praça  da  Liberdade,  Deputado  Rogério

Correia? Por R$15.600,00 por mês.

Esse valor é o preço de uma sala de 100m2. Vejam, alugaram todo o prédio. Será

que o Governador Anastasia está sabendo disso? Ou isso veio do governo passado?

Esse fato merece uma CPI, uma providência do Ministério Público e do Tribunal de

Contas - ou “tribunal do faz de contas” -, porque também não quer apurar fatos contra

o governo.

Faço essas denúncias, Deputado Rogério Correia, porque apresentei requerimento

à Comissão de Fiscalização Financeira pedindo informações, que não podem chegar

por  via da Assembleia Legislativa, que é um direito constitucional  do parlamentar,

porque a Comissão não aprovou o meu requerimento. Por isso fui lá pessoalmente e

tive acesso aos documentos, que estão aqui para quem quiser ver. Essa questão do

Ipsemg  merece  uma  avaliação  mais  clara  do  Ministério  Público,  da  Assembleia

Legislativa, por meio de uma CPI, e também do Tribunal de Contas, com uma análise

de  como  o  processo  foi  conduzido.  Não  adentraremos  na  forma  com  que  foi

conduzido, porque o prazo é pequeno. Tenho aqui todo o relatório;  eu e o nosso

assessor Elton fomos lá e fizemos a apuração.
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Acredito que essa questão de CPI na Assembleia precisa ser revista. Isso é uma

defesa do governo. Se o governo não deve, não deve temer nenhuma CPI nesta

Casa. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. Fico no aguardo.

Tenho  certeza  de  que  todo  o  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  fará  questão  de

assinar essa CPI para investigar o caso do famoso e luxuoso hotel do Sr. Fasano,

que já está anunciado para a Praça da Liberdade, com um aluguel tão barato. Trata-

se de uma CPI necessária, até para saber que triangulação foi essa e por que o preço

ficou tão aquém do preço de mercado. Espero que ela entre em funcionamento junto

com a CPI da máfia dos radares no DER.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada, Deputado Rogério Correia. Tive

acesso a essa informação e gostaria de fazer algumas considerações em relação à

exposição do Deputado Antônio Júlio.  A concessão, porque não é uma venda, do

prédio do Ipsemg foi aberta, pública e teve um único concorrente, o Hotel Fasano,

que é uma rede importante.

Queria  dizer  que  Belo  Horizonte  -  como  Vereadora  até  aprovamos  várias

legislações de flexibilização -, para sediar os jogos da Copa do Mundo, precisa de

determinado número de vagas - não de número de hotéis - em hotéis cinco estrelas.

É  um  esforço  do  governo  do  Estado  e  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  que

incentivam  a  rede hoteleira  a  construir  hotéis  luxuosos,  como exige  a  Fifa.  Essa

transação é pública, como qualquer transação que diz respeito a um órgão público, é

transparente  e  não  tem  nenhum  favorecimento  e  nenhuma  questão  que  traga

qualquer  dúvida.  Além  do  mais,  valorizará  a  Praça  da  Liberdade  como  circuito

cultural, atrairá o turismo de negócio, gerará renda e empregos para a população de

Belo Horizonte. Queria dizer desse esforço do governo, que acho ser de todos nós,

para que Belo Horizonte receba os jogos e até, quem sabe, abra a Copa, já que o

Mineirão é a obra mais avançada em todo o País. O Fasano se inclui nesse circuito,

além de valorizar a Praça da Liberdade.

É bom dizer que, depois de vencido o prazo da concessão, esse prédio, já com as

benfeitorias, voltará para o patrimônio do Ipsemg, o que valorizará a previdência dos

servidores.
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O Deputado  Rogério  Correia  -  Cara  Deputada Luzia  Ferreira,  agradeço.  Porém

acho que isso precisa ser investigado, porque, com esse valor de R$180.000,00 ao

ano, com uma única concorrência - havia 60 interessados e, de repente, caiu para um

único,  exatamente  um  amigo do  ex-Governador  -,  ficamos,  no  mínimo,  com uma

pulga atrás da orelha. Deputado Antônio Júlio, V. Exa. levanta um caso importante.

Penso  que  uma  CPI  certamente  nos  dará  condição  de  melhor  avaliação  dessa

questão.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

cumprimento  V.  Exa.  por  trazer  mais  esse assunto  tão  importante.  Vivemos  uma

situação  absolutamente  anacrônica  em  Minas.  Todas  as  razões  elencadas  pela

Deputada  Luzia  Ferreira  são  absolutamente  fundamentais,  precisam  ser

consideradas.  Todavia  nem  tudo  isso  e  nem  todas  as  razões  possíveis  podem

justificar  que  o  patrimônio  público  seja  doado  aos  amigos  do  rei.  Isso  não  pode

continuar a acontecer. Nas Minas Gerais de Aécio, o significado das PPPs mudou,

passou a ser: é público? Pode pegar, mas isso vale para os amigos. É fundamental

denunciarmos esse tipo de situação e levarmos a questão ao conhecimento não só

de  Minas,  mas  também  do  País.  Além  disso,  podemos  -  quem  sabe  -  fazer  um

processo investigativo para levar esse caso às últimas consequências. É fundamental

não  permitirmos  que  o  patrimônio  público  continue  sendo  usado  como se  fosse

particular, como se pertencesse ao Senador Aécio Neves, para ser doado aos seus

amigos. É importante levarmos essa investigação a fundo. Quem sabe, por meio do

Bloco Minas sem Censura, possamos convocar  uma coletiva em outro Estado da

Federação ou no Distrito Federal, porque, conforme sabemos, se a coletiva for dada

em Minas Gerais, não será publicada em lugar nenhum. Cumprimento V. Exa. por

mais esse serviço prestado ao povo de Minas.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Muito  obrigado,  Deputado,  pelo  aparte.  Sr.

Presidente,  já  estou  terminando.  Gostaria  apenas  de  fazer  coro  com o  Deputado

Antônio Júlio em sua solicitação no tocante à investigação, afinal esse é o papel da

Assembleia Legislativa. De fato é estranho o valor desse aluguel. O valor é muito

baixo. Além disso, é estranho o fato de os 60 interessados terem sido reduzidos a

apenas um, sendo aquele o valor do aluguel. Há muitas outras condições também
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muito vantajosas. Estranho também é o fato de a CPI dos radares, solicitada por 38

Deputados,  ter  sido  sepultada depois  que o  DER anunciou  o resultado da vitória

exatamente  da  mesma empresa  denunciada  no  Estado  de  Minas  Gerais.  A CPI

desapareceu.  É proibido investigar  o governo do Estado de Minas Gerais? Como

podemos fazer isso, se as próprias Assembleias Legislativas não o fazem? São essas

as duas questões que gostaria de abordar, além de deixar aqui meu apoio. Quero dar

rapidamente uma justificativa, Sr. Presidente. Iria hoje a Brasília, onde seria votado o

piso salarial do magistério. Porém, com o falecimento de nosso saudoso companheiro

José Alencar,  o Supremo está de luto,  assim como todo o Brasil,  e desmarcou a

votação de hoje. A Assembleia Legislativa se fará presente, na próxima semana, em

uma campanha nacional  favorável  à  implantação do piso  dos  professores.  Fiquei

justificar o meu não comparecimento, que é exatamente por motivo de luto. Espero

conseguirmos  aprovar  na  semana  que  vem,  por  intermédio  do  Supremo,  o  piso

nacional das professoras e dos professores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco)  -  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,  em  sinal  de  pesar  pelo  falecimento  do  ex-Vice-Presidente  da

República José Alencar e no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 79,

c/c o art. 81, do Regimento Interno, decide suspender as atividades legislativas desta

Casa amanhã, dia 31 de março. A Presidência informa ao Plenário que o velório será

realizado amanhã, no Palácio da Liberdade.

Mesa da Assembleia, 30 de março de 2011.

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

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  12/2011,  da

Deputada  Liza  Prado  e  outros,  que  dá  nova  redação  ao  §  1º  do  art.  60  da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Doutor  Viana;  suplentes  -  Deputados  Rômulo  Viegas  e

Marques Abreu; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputada Maria Tereza

Lara e Deputado Celinho do Sinttrocel; suplentes - Deputados Adelmo Carneiro Leão

e  Carlin  Moura;  pelo  Bloco Parlamentar  Social  -  BPS:  efetivo  -  Deputado  Duarte

Bechir, suplente - Deputado Antônio Carlos Arantes. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  13/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e outros, que dá nova redação ao inciso XXX do art. 62 da Constituição do

Estado.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Fabiano

Tolentino e Gustavo Corrêa; suplentes - Deputados Sebastião Costa e Fred Costa;

pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Tadeuzinho Leite e Pompílio

Canavez;  suplentes  -  Deputados  Bruno  Siqueira  e  André  Quintão;  pelo  Bloco

Parlamentar  Social  -  BPS:  efetivo  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  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 14/2011, do Deputado Delvito Alves e

outros, que dá nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e

143 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos a seu Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -

Deputados  Delvito  Alves  e  Carlos  Mosconi;  suplentes  -  Deputados  João  Leite  e

Neilando  Pimenta;  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura:  efetivo  -  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão; suplente - Deputado Almir Paraca; pelo Bloco Parlamentar Social -

BPS: efetivo: Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo

PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Gustavo Perrella.

Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  que,  em  sinal  de  pesar  pelo  falecimento  do  ex-Vice-
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Presidente da República José Alencar, a reunião extraordinária prevista para hoje, às

9  horas,  deixou  de  ser  realizada,  após  o  que  compareceram  ao  Plenário  os

Deputados Almir  Paraca,  Antônio Júlio,  Bosco,  Bruno Siqueira,  Fabiano Tolentino,

Fred  Costa,  Gustavo  Corrêa,  Inácio  Franco,  José Henrique,  Leonardo  Moreira,  a

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  os  Deputados  Marques  Abreu,  Neider  Moreira,  a

Deputada Rosângela Reis e o Deputado Tadeuzinho Leite.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 342 a 352/2011, da

Comissão de Segurança Pública, 353 e 354/2011, da Comissão de Direitos Humanos,

e  355/2011,  da  Comissão  de Educação.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

29/3/2011, dos Requerimentos nºs 250/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 251/2011,

do  Deputado  Jayro  Lessa;  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  4ª  Reunião

Ordinária, em 29/3/2011, do Projeto de Lei nº 40/2011, do Deputado Elismar Prado, e

dos Requerimentos nºs 264/2011, do Deputado Duarte Bechir, 271 e 272/2011, da

Deputada Rosângela Reis; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 4ª Reunião

Ordinária,  em  30/3/2011,  do  Requerimento  nº  303/2011,  do  Deputado  Duilio  de

Castro;  de  Educação  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  30/3/2011,  dos

Requerimentos nºs 245/2011, do Deputado Carlos Mosconi, 249/2011, do Deputado

Duarte Bechir,  252/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  253/2011,  do Deputado Luiz

Henrique, 298/2011, do Deputado Bosco, e 308/2011, do Deputado Neilando Pimenta;

de Assuntos Municipais  -  aprovação,  na 4ª  Reunião Ordinária,  em 30/3/2011,  dos

Requerimentos  nºs  224/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  259/2011,  do

Deputado  Doutor  Viana,  265/2011,  do  Deputado  Inácio  Franco,  e  306/2011  da

Deputada  Liza  Prado;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em

30/3/2011, do Projeto de Lei nº 47/2011, do Deputado Elismar Prado, com a Emenda

nº  1,  da  Comissão de  Justiça,  e  dos  Requerimentos  nºs  256/2011,  do  Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva, e 266/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda (Ciente. Publique-

se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art.  232 do Regimento Interno, requerimento  do Deputado Fred Costa em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 61/2011 (Arquive-se o projeto.);

nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do

Deputado Jayro Lessa e outros em que solicitam a convocação de reunião especial

para homenagear a Nestlé do Brasil pelos seus 90 anos no País; e, nos termos do

inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados

Agostinho  Patrus  Filho  (11)  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de

Resolução  nº  1.853/2007  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.346,  1.363,  1.364,  1.367,

1.422/2007, 4.501, 4.690, 4.653, 4.872 e 5.043/2010, Carlos Mosconi (10) em que

solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.861/2008,  3.222,  3.318,

3.682/2009, 4.396, 4.397, 4.633, 4.748, 4.923 e 4.971/2010, Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 534/2007, Duarte Bechir em que

solicita o desarquivamento dos o Projeto de Lei nº 3.871/2009, Durval Ângelo (8) em

que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 353, 354, 359, 1.931/2007,

1.988/2008,  4.655,  4.886  e  4.904/2010,  Gustavo  Valadares  (6)  em que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 98, 169/2007, 5.072 e 5.088 a 5.090/2010,

Juninho Araújo em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.432/2009,

Leonardo Moreira (21) em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

3.614 a 3.617, 3.697 a 3.700, 3.712, 3.887 a 3.890, 3.991 a 3.994, 4.000, 4.120,

4.121 e 4.123/2009, Vanderlei Miranda (3) em que solicita o desarquivamento dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.943/2007,  3.651/2009  e  4.318/2010,  Delvito  Alves  e  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.127/2007, e

Durval Ângelo e André Quintão em que solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei

nº  1.149/2007,  e  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  (9)  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei n°s 307, 731, 1 .167, 1.168, 1.170, 1.171/2007,

2.896/2008, 4.231 e 4.830/2010.

Questões de Ordem

O Deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter-me concedido
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a palavra para uma questão de ordem. Neste momento em que o povo brasileiro se

encontra  de  luto,  especialmente a família  do  nosso querido e ex-Presidente José

Alencar, não poderíamos deixar também de manifestar o nosso sentimento e conforto

que  família  deve  ter  neste  momento.  É  fundamental  destacar  a  importância  da

participação do nosso ex-Presidente José Alencar no processo democrático brasileiro,

tanto como Presidente da Fiemg, como na composição dos partidos, da chapa com o

ex-Presidente,  nosso  companheiro,  Lula.  Não  podemos  deixar  de  destacar  essa

interligação,  essa credibilidade,  a  confiança que,  naquele  momento,  José Alencar

trouxe  àquela  chapa,  trazendo  a  união  e  levando  aquela  camada  da  sociedade

representada pelos comerciantes e industriais. Trouxe, assim, credibilidade à chapa

do Lula. Com certeza fortaleceu e levou a vitória do nosso ex-Presidente Luiz Inácio

Lula da Silva. Destacamos essa participação. Certamente a família pode ter orgulho

do ser humano José Alencar, homem íntegro, de muita coragem, um guerreiro que

deixou o seu nome gravado na história do Brasil, porque contribuiu bastante para a

consolidação  do  processo  democrático  brasileiro.  Então,  neste  momento,  a

Assembleia Legislativa, com certeza, está de luto pela perda irreparável  do nosso

companheiro  e  ex-Presidente  José  Alencar.  Que  Deus  abençoe  a  todos,

principalmente a família.

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, quero aqui, da mesma forma como

alguns oradores que me antecederam, solidarizar-me com a família do Presidente

José Alencar, que já não se encontra, desde ontem, entre nós. Solidarizo-me com a

família,  como  os  milhares  de  brasileiros  que  acompanharam  toda  a  luta  que  o

Presidente  José Alencar  veio  enfrentando,  sempre de forma bem humorada,  mas

sempre nos ensinando como devemos enfrentar os desafios, as adversidades que a

vida, às vezes, nos proporciona. Como bem disse anteriormente, como milhares de

brasileiros, solidarizo-me com a toda a família Gomes da Silva. Gostaria de dizer-lhes

que, com certeza, José Alencar foi um homem que contribuiu muito não apenas para

o nosso Estado, mas, sobretudo, para o nosso país. Foi um homem que se dedicou à

causa  empresarial  num  primeiro  momento  e,  depois,  já  percebendo  que  seus

negócios caminhavam muito bem, passou a direção de suas empresas ao seu filho,

Josué, que, da mesma forma que o pai, deu sequência ao seu trabalho. José Alencar
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passou a se dedicar e a se doar um pouco mais à atividade da vida pública e mostrou

aos brasileiros que, ao contrário do que grande parte da mídia e da imprensa coloca,

no Brasil há políticos sérios, honestos e transparentes, como foi o ex-Vice-Presidente

da República José Alencar.  Tenho certeza de que meu sentimento é o mesmo de

milhares e milhares de brasileiros. Sr. Presidente, vi alguns colegas Deputados utilizar

da tribuna no último momento para propor a criação de uma CPI para investigar o

processo  de  concessão  de  parceria  público-privada  -  PPP  -  que  o  Estado  tem

implementado no antigo prédio do Ipsemg. Quero dizer que o processo foi público,

transparente,  e venceu o  consórcio que,  conforme previsto  no  edital,  atendia  aos

requisitos  listados.  Não  houve  nenhum  tipo  de  jogatina,  maracutaia  para  atender

determinado grupo privado,  seja A, seja B, C ou D. Respeito a posição de outros

colegas, mas, pelo contrário, Minas Gerais tem dado exemplo de como deve ser feita

a gestão pública: de forma austera, transparente e visando sempre ao bem público e

coletivo. As primeiras concessões em Minas Gerais foram inéditas, como a da MG-

050 e do Estádio do Mineirão, que também é uma PPP. Diga-se de passagem, esse

estádio é o único da Federação escolhido para a Copa do Mundo de 2014 que utilizou

esse  recurso.  Todos  os  outros  têm  utilizado  recurso  público.  Em  Minas  Gerais

acontece exatamente o contrário. Uma empresa, um grupo ou consórcio venceu a

concorrência  e,  ao  contrário  do  que podem imaginar,  colocará  Belo  Horizonte  no

cenário  mundial.  Sabemos  da  experiência  e  da  expertise  do  grupo  vencedor  em

administrar e gerir seus hotéis. Tenho certeza de que em Belo Horizonte não será

diferente,  mas a  cidade será  inserida  no  cenário  mundial  e  se tornará  conhecida

mundialmente, pois terá um hotel onde turistas que tenham disposição de gastar e de

investir  seu dinheiro poderão fazê-lo.  Belo Horizonte tem vários hotéis,  mas tenho

certeza de que o hotel que será erguido na Praça da Liberdade pelo Grupo Fasano

será motivo de orgulho para os mineiros e belo-horizontinos. Mais do que isso - e não

tenho  procuração  para  defender  A,  B,  C  ou  D -,  posso  reafirmar  o  que  disse:  o

processo foi público, transparente, todos poderiam participar, desde que fosse do seu

interesse. Aqui não é preciso dar nada para amigo A, B, C ou D. Ao contrário do que

ocorre e ocorreu no governo federal - não vou me adentrar no mérito, para não me

estender muito -,  quando algumas empresas se beneficiaram da amizade com os
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filhos dos reis  e obtiveram favores do BNDES e do governo federal.  Quero dizer

claramente que o processo foi  público e transparente.  Sr.  Presidente,  gostaria  de

pedir o encerramento, de plano, da reunião por falta de quórum.

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 extraordinária de terça-feira, dia 5 de abril, às 20 horas, nos termos

do edital  de convocação, e para a ordinária na mesma data,  às 14 horas,  com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

5/4/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 30/3/2011

Presidência do Deputado Jayro Lessa

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Hely Tarqüínio - João Leite - Luiz Carlos Miranda - Mauri

Torres - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 9h3min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião

em sinal de pesar pelo falecimento do ex-Vice-Presidente da República José Alencar,

desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e

os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. 



194
____________________________________________________________________________

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às  14h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Anselmo José Domingos, Célio Moreira e Gustavo Valadares, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: do Sr. Valzemir José Duarte, Presidente

da  Câmara  Municipal  de  Açucena,  convidando  os  membros  da  Comissão  para

participarem de audiência pública, que será realizada no dia 25/3/2011, às 18 horas,

na sede do Projeto Transformação, no Distrito de Naque-Nanuque, - para debater as

dificuldades de transporte para o Distrito. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218 e

233/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes, Anselmo

José  Domingos,  Célio  Moreira  e  Gustavo  Valadares  (2)  em  que  solicitam  sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  debater  as  condições  da  malha

rodoviária  estadual  concedida  à  iniciativa  privada  e  das  lombadas  eletrônicas  -

equipamentos  de  aferição  de  velocidade  que  se  encontram  em  operação  nas

rodovias do Estado; e no Munícipio de João Monlevade para debater o cronograma e

o projeto da duplicação da BR-381 naquele trecho, bem como os impactos causados

na região; Célio Moreira (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência
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pública em Penedia, Distrito de Caeté, para debater a viabilidade de construção de

trevos para acesso ao Santuário da Serra da Piedade, aos Distritos de Roças Novas

e Penedia, à Fazenda do Estado e ao Condomínio Quintas da Serra; e para debater a

possibilidade de implantação, em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, dos

chamados veículos leves sobre trilhos - VLTs - e os estudos já realizados sobre o

assunto; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater as implicações, os reflexos e as repercussões causadas pelas

obras de duplicação da Av. Pedro I e a implantação do transporte rápido por ônibus,

principal projeto viário em andamento em Belo Horizonte; Luiz Carlos Miranda (2) em

que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública, no Município de Ipatinga,

para debater a modernização e ampliação do Aeroporto da Usiminas e para debater o

transporte ferroviário como instrumento de redução do fluxo de veículos na BR-381,

trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares, com o objetivo de

motivar o desenvolvimento regional e proteger vidas; Fred Costa em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  da  segurança do

trânsito na MG-30, trecho compreendido entre Belo Horizonte, Nova Lima e Raposos.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Carlos Henrique - Antônio Júlio.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Pompílio Canavez, Anselmo José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado  Sebastião  Costa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado
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Almir Paraca, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  projeto  Novo  Somma

Urbaniza,  lançado  pelo  BDMG,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-

Geral de Justiça Adjunto Jurídico, publicado no “Diário do Legislativo” de 18/3/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

requerimento dos Deputados Rogério Correia e Pompílio Canavez em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e

Energia  para  obter  esclarecimentos  sobre  a  segurança  nas  redes  de  energia  da

Cemig nos Municípios mineiros. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Juliana Assis Ferreira, Gerente da Divisão de Negócios do

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, representando Matheus Cotta

de Carvalho, Presidente do BDMG; Sarah Laine de Castro, Gerente do Departamento

de Infraestrutura e Fundo de Desenvolvimento do BDMG; e os Srs. Antônio Neto

Avelar,  Assessor do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Associação

Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,  representando  José  Milton  de  Carvalho  Rocha,

Prefeito  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete  e Presidente  da  AMM;  Carlos  Augusto

Tenório Dionísio, Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas; Luciano Moreira Franco,

Prefeito Municipal de São João da Mata; Antônio Eloísio Gomes, Prefeito Municipal

de  Pedralva;  José  Aparecido  Tavares,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Inconfidentes;  Daniel  Pereira,  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itapeva;

Sebastião  Bonette,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Pedralva;  Douglas  Tadeu

Dória,  Secretário  Municipal  de  Governo  de  Pouso  Alegre;  Luiz  Antônio  Garcia,

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Mantena, que são convidados

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

Ribeiro  Silva,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Pompílio Canavez.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 23/3/2011

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Waldemar  Dornas  Pereira,

Superintendente Executivo do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais

e  professor  especialista  em  educação  técnica,  encaminhando  o  artigo  “Um

compromisso  social”,  de  sua  autoria,  publicado  no  “Diário  do  Comércio”  em

15/3/2011;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: da Sra. Isabel Pereira de Souza, Diretora-Presidente

da  Prodemge  (18/3/2011).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

238/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Bosco em que solicita seja

encaminhado aos novos integrantes do Conselho Gestor da Fundação Cultural de
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Araxá  voto  de  congratulações  por  sua  eleição;  e  Carlin  Moura,  Bosco,  Neilando

Pimenta  e  Paulo  Lamac  em  que  solicitam  sejam  ouvidos  na  reunião  os

representantes da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais do Estado de Minas

Gerais - Adeomg. A Presidência convida a tomar assento à mesa a Sra. Ana Maria

Belo, representante da Adeomg, e o Sr. Leonardo Carneiro, advogado, a quem passa

a palavra para  que façam suas exposições.  Em seguida,  seguem-se os  debates.

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

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE CARLOS ALBERTO PAVAN ALVIM

PARA DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA OFICIAL, EM 23/3/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Gustavo

Valadares, Tiago Ulisses e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião, esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e

informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A

Presidência  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,  devidamente

rubricadas, e convida o Deputado Tiago Ulisses para atuar como escrutinador. Feita a

apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Gustavo Valadares e

para  Vice-Presidente  o  Deputado  Tiago  Ulisses,  ambos  por  unanimidade.  O

Presidente  “ad  hoc”  declara  empossado  na  Presidência  o  Deputado  Gustavo

Valadares e passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança

dos colegas, dá posse ao Vice-Presidente e na oportunidade designa o Deputado Zé

Maia  como  relator.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

reunião estraordinária, a ser realizada no dia 30 de março, quarta-feira, às 9 horas,

para proceder  à arguição pública  do Sr.  Carlos Alberto  Pavan Alvim, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Gustavo Valadares, Presidente - Zé Maia - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/3/2011

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

Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia e Tenente Lúcio.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

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

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

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

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

recebimento do Projeto de Lei nº 102/2011 no 1º turno, para o qual designou relator o

(Deputado  Rômulo  Viegas).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Correia e Paulo Guedes em que solicitam reunião de audiência pública conjunta com

a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  obter

esclarecimentos  sobre  as  regras  do  licenciamento  ambiental  de  estabelecimentos

rurais,  referentes  às  atividades  da  agricultura  familiar;  Fabiano  Tolentino  em  que

solicita reunião de audiência pública para discutir possível mudança de localização do

Parque  de  Exposições  da  Gameleira;  Fred  Costa  em  que  solicita  reunião  de

audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  no  Município  de  Nepomuceno,  para  discutir  as  possiblidades  de

implementação de polo agroindustrial nesse Município, visando atender toda região;

Tenente Lúcio em que solicita reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, no Município de Nova União, para

discutir  a  implantação  do  Projeto  Piloto  do  Programa  Mineiro  de  Álcool,  Leite  e

Cachaça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Antônio Carlos  Arantes,  Presidente -  Rogério Correia -  Rômulo Viegas -  Doutor

Viana. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO CEL. PM EDUARDO MENDES DE

SOUSA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 23/3/2011

Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Vítor Xavier, Duarte Bechir, Bosco e Carlos Henrique, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,

Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a

ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A Presidente determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Bosco para atuar

como  escrutinador.  Feita  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado João Vítor Xavier e para Vice-Presidente o Deputado Duarte Bechir, ambos

por  unanimidade.  A  Presidente  “ad  hoc”  declara  empossado  na  Presidência  o

Deputado João Vítor  Xavier e passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente

agradece a confiança dos colegas, dá posse ao Vice-Presidente e, na oportunidade,

designa  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara  como relatora.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a  reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  no dia  30  de  março,

quarta-feira,  às  10h30min,  para  proceder  à arguição pública  do Cel.  PM Eduardo

Mendes de Sousa, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

João Vítor Xavier, Presidente - Maria Tereza Lara - Carlos Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os
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Deputados  Elismar  Prado,  Carlos  Mosconi,  Rômulo  Veneroso  e  Tenente  Lúcio,

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

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

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

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o Deputado

citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  180/2011,  em  turno  único  (Deputado  Rômulo

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

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 11/2011. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Carlos

Mosconi em que solicita seja formulado pedido de providências à Secretária Estadual

de  Cultura  para  que  encaminhe  calendário  de  eventos  culturais  do  Estado  para

conhecimento e divulgação por esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE ANTÔNIO CARLOS BARROS

MARTINS PARA PRESIDENTE DA FHEMIG, EM 24/3/2011

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Neider  Moreira  e  Carlos  Mosconi,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a

reunião,  esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão  e  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-

Presidente.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,
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devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Neider  Moreira  para  atuar  como

escrutinador. Realizada a apuração dos votos, verifica-se a eleição, para Presidente,

do Deputado Hely Tarqüínio e, para Vice-Presidente, do Deputado Neider Moreira,

ambos por unanimidade. O Deputado Hely Tarqüínio declara empossado o Deputado

Neider Moreira no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, declara empossado o

Deputado Hely Tarqüínio no cargo de Presidente. O Presidente eleito designa como

relator da matéria o Deputado Carlos Mosconi. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente -  Carlos Mosconi -  Neider Moreira -  Bruno Siqueira -

Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2011

Às 9h9min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.

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

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a violação de

direitos  dos  moradores  das  ocupações  Dandara,  Camilo  Torres  e  Irmã  Dorothy,

localizadas  nesta  Capital.  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e do

Deputado Paulo Lamac. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Elaine  Andrade  da  Silva,  Coordenadora  dos  Moradores  da

Ocupação  Camilo  Torres;  Ideslaine  dos  Santos  Pereira,  moradora  da  Ocupação

Dandara; Nívea Juliana de Matos, moradora da Ocupação Irmã Dorothy; e os Srs.

Lacerda  dos  Santos  Amorim,  Coordenador  dos  Moradores  da  Ocupação  Irmã

Dorothy; Antônio Pinheiro, ex-Deputado e ex-Vereador; Adriano Ventura, Vereador da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Mayko Martins Costa, Coordenador do Grupo 3

da Ocupação Dandara; Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral

da Terra; William Rosa Alves, do Fórum Permanente de Solidariedade às Ocupações;
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Fábio Alves dos Santos, Professor no Serviço de Assistência Judiciária da Pontifícia

Universidade  Católica  de  Minas  Gerais  SAJ/PUC,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Lamac  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  sobre  o  tema  proposto  da

Campanha  da  Fraternidade  de  2011,  "Fraternidade  e  a  Vida  no  Planeta";  Durval

Ângelo (5) em que solicita sejam encaminhados ao Diretor-Geral do Departamento de

Obras Públicas do Estado - Deop-MG - e ao Diretor-Presidente da Companhia de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - as notas taquigráficas da

3ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão,  realizada  em  23/3/2011,  e  pedido  de

informações sobre eventual doação ou transferência de imóveis por órgão público a

moradores dos bairros  e vilas  onde haverá obras do Programa de Requalificação

Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem e sobre os mapas da

região da Cidade Industrial  de Contagem, datados de 1940 a 1945,  inclusive das

áreas próximas às ruas Jorge Ferreira Gomes e Sílvio de Oliveira Pacheco, situadas

na Vila Itaú; em que solicita sejam encaminhados ao Diretor-Geral do Departamento

de Obras Públicas do Estado -  Deop-MG -  as  notas  taquigráficas da 3ª  Reunião

Ordinária desta Comissão, realizada em 23/3/2011, e pedido de providências para

avaliar  a possibilidade de agilizar  o pagamento de indenizações a moradores, por

desapropriações de imóveis localizados nos bairros e vilas  onde haverá obras do

Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego

Ferrugem; em que solicita seja encaminhado ao Coordenador do CAO-PP pedido de

providências para reverter o imóvel onde se localiza a ocupação Irmã Dorothy para a

Codemig, conforme a ação civil pública nº 0445251-81.2011.8.13.0024, que tramita

na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual; em que solicita sejam encaminhadas ao

Governador do Estado, ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, ao Ministério das
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Cidades,  ao  Ministério  Público  Estadual  e ao  Ministério  Público  Federal  as  notas

taquigráficas desta reunião; em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral

da PMMG pedido de providências para que sejam aplicados o Estatuto da Criança e

do  Adolescente,  o  Plano  Mineiro  de  Direitos  Humanos,  o  Programa Nacional  de

Direitos  Humanos e,  em particular,  a  Lei  nº  13.604,  de  2000,  que cria  Comissão

Especial  composta  por  representantes  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário, no acompanhamento dos processos de desocupação de áreas invadidas

para assentamento rural  ou urbano, em especial nas comunidades Camilo Torres,

Dandara  e  Irmã Dorothy  e  para  que  sejam  realizadas  negociações  anteriores  às

desocupações, com a presença dessas entidades; Liza Prado em que solicita seja

realizada visita desta Comissão ao Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia,

para  verificar  as  condições  do  estabelecimento  e  possíveis  violações  de  direitos

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às  14h15min,  comparecem  no  Auditório  da  Associação  Comercial,  Industrial,

Agropecuária  e  Prestação  de  Serviços  do  Município  de  Ipatinga  a  Deputada

Rosângela  Reis  e  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

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

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

destina a discutir sobre economia solidária e, prosseguindo, interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Carmem  Rocha  Dias,  Presidente  do

Conselho Estadual da Mulher e Subsecretária de Projetos Especiais de Promoção

Social  da  Sedese;  Juliana  Macário  de  Oliveira,  Diretora  de  Assessoramento  para
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Incubação  de  Empreendimentos  Formais  e  Autogestionados,  representando  o

Deputado Carlos  Pimenta,  Secretário  de  Estado do Trabalho  e  Emprego;  Elminia

Ferreira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;  Marina Xavier,

Presidente do Conselho da Mulher Empreendedora; Eliane Duarte, Coordenadora do

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Pitágoras; e o Sr. José Euler, Presidente

da Amva e Prefeito Municipal de Mesquita, que são convidados a tomar assento à

mesa. Na qualidade de autora do requerimento que motivou a reunião, a Deputada

Rosângela Reis tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  e,  cumprida  a  finalidade  da  reunião,  agradece  a

presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  demais  presentes,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Luiz Carlos Miranda, Presidente - Pompílio Canavez - Tadeuzinho Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

dar a denominação de Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - Afonso

Arinos ao Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - de ensino fundamental

e médio do Município de Arinos.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2/2011 tem como finalidade dar  a denominação de Centro
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Estadual de Educação Continuada - Cesec - Afonso Arinos ao Centro Estadual de

Educação Continuada -  Cesec  -  de  ensino  fundamental  e  médio situado na Rua

Francisco Pereira, nº 2.334, no Município de Arinos.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que,  em reunião realizada no dia 25/3/2010, homologou, pela maioria dos

votos  de  seus  membros,  a  indicação  do  nome  Centro  Estadual  de  Educação

Continuada - Cesec - Afonso Arinos para a referida unidade de ensino.

Afonso Arinos de Melo Franco nasceu no Município de Paracatu, em 1868. Após

formar-se  em  Direito  no  Estado  de  São  Paulo,  mudou-se  com  a  família  para  o

Município de Ouro Preto, então Capital mineira. 

Iniciou  sua  vida  profissional  como 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”. Distinguiu-se

em nossa literatura como um contista de feição regionalista, pois sempre retratava

temas voltados para o sertão de Minas.

Em  1901  foi  eleito  sócio  correspondente  do  Instituto  Histórico  e  Geográfico

Brasileiro  e  candidatou-se  à  vaga  de  Eduardo  Prado  na  Academia  Brasileira  de

Letras, sendo empossado em 1903. 

Para  perpetuar  no  Município  de  Arinos  a  memória  desse  ilustre  cidadão  e

destacado  contista,  cuja  vida  foi  exemplo  de  dedicação  às  causas  do  ensino,

consideramos meritória e oportuna a pretensão do projeto de lei em análise. 

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Paulo Lamac, relator.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 5/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 16/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Ana Maria

Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

Pela análise do “curriculum vitae” da candidata, assim como pelo seu desempenho

na arguição, foi evidenciado seu preparo para assumir o cargo. Ela não só tem os

conhecimentos necessários para presidir a instituição como também é comprometida

com os seus princípios. Por isso, consideramos que atenderá com desenvoltura às

exigências do cargo. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Ana  Maria

Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Elismar Prado - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/3/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr.  José Alencar

Gomes da Silva, ex-Vice-Presidente da República, ocorrido em 29/3/2011, em São

Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Luiz Carlos Miranda notificando o falecimento do Sr.  José Alencar

Gomes da Silva, ex-Vice-Presidente da República, ocorrido em 29/3/2011, em São

Paulo  (SP).  (-  Anexe-se  à  comunicação  com  o  mesmo  teor  apresentada  pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INDICAÇÃO DE

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA SILVA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA

FUCAM, EM 23/3/2011

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Almir Paraca, Doutor Wilson Batista, Neilando Pimenta e Pompílio

Canavez (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do

Bloco Minas sem Censura),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a

reunião, informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião, e que a

reunião se destina eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A Presidente determina a

distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Doutor

Wilson Batista para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição

do Deputado Almir Paraca para Presidente e do Deputado Doutor Wilson Batista para

Vice-Presidente, ambos com cinco votos. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado

da eleição, declara empossado o Presidente e passa-lhe a direção dos trabalhos. O

Presidente agradece a confiança nele  depositada,  dá posse ao Vice-Presidente e

designa o Deputado Neilando Pimenta como relator da matéria. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  informa  aos

membros da Comissão que a próxima reunião extraordinária será marcada através de

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Almir  Paraca,  Presidente  -  Neilando Pimenta  -  Ulysses  Gomes  -  Doutor  Wilson

Batista - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INDICAÇÃO DE

ANA MARIA PACHECO PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE

ARTE DE OURO PRETO - FAOP -, EM 23/3/2011

Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Tenente Lúcio, Délio Malheiros, Elismar Prado e Luiz Henrique, membros
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da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,

Deputada Luzia Ferreira, informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente;  a seguir,  determina a distribuição das cédulas  de

votação e convida o Deputado Tenente Lúcio para atuar como escrutinador. Apurados

os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Tenente  Lúcio  e  para  Vice-

Presidente o Deputado Délio Malheiros, ambos com cinco votos. A Presidente “ad

hoc”  proclama  o  resultado  da  eleição,  declara  empossado  como  Presidente  o

Deputado Tenente Lúcio, a quem transfere a direção dos trabalhos. O Presidente

declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Délio Malheiros e, a seguir,

designa como relatora da matéria a Deputada Luzia Ferreira. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a

próxima  reunião  extraordinária  será  convocada  através  de  edital,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes,  também,  os  Deputados  Adelmo Carneiro  Leão e  Luiz  Henrique.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

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

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

destina a discutir a possível paralisação das atividades dos médicos que atendem

pelo sistema privado de saúde complementar e comunica o recebimento de ofícios do

Sr.  Nelson  José  Hübner  Moreira,  Diretor-Geral  da  Agência  Nacional  de  Energia

Elétrica  -  Aneel  -,  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011;  e  da  Splice

Indústria Comércio e Serviços Ltda., justificando a ausência de representante dessa
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empresa na reunião da Comissão em 24/3/2011; e de “e-mail” do Sr. Helton Freitas,

Diretor-Presidente da Unimed, justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Lincoln  Lopes

Ferreira, Diretor da Associação Médica de Minas Gerais, representando o Sr. José

Carlos Vianna Collares Filho, Presidente dessa Associação; José Cechin, membro da

Federação de Saúde do Rio de Janeiro, representando o Sr. Márcio Serôa de Araújo

Coriolano,  Diretor-Presidente  do  Bradesco  Saúde;  Cristiano  Gonzaga  da  Matta

Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; Arnaldo de Almeida

Garrocho,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Odontologia;  Paulo  Poggiali,

Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria; Marcelo Lopes Cançado, Presidente

da Sociedade de Ginecologia de Minas Gerais, e Gilberto Dias de Souza, Gerente do

Procon Assembleia; e as Sras. Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Diretora do

Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais -

CRM-MG -, representando o Sr. Manuel Maurício Gonçalves, Presidente desse órgão;

e  Renata  Gonçalves  de  Faria,  Coordenadora  Médica  da  Assistência  Médica

Internacional - Amil  -, representando o Sr. Emerson Fidelis  Campos, Diretor dessa

entidade,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 Délio Malheiros, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater o reajuste das tarifas de água em cidades abastecidas

pela Copasa-MG; do Deputado Délio Malheiros e da Deputada Liza Prado (2), em

que solicitam seja encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -

pedido de providências para a criação de conselhos de defesa do consumidor a fim

de facilitar a administração de conflitos entre as partes envolvidas nas relações de

consumo; e seja realizada visita para verificar denúncia de que o radar localizado no

Km  6  da  Rodovia  MG-262  se  encontra  em  ponto  mal  sinalizado  e  de  difícil
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observação, além de apresentar limite de velocidade incompatível com a via; e da

Deputada  Liza  Prado  (3),  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  ANS  pedido  de

providências  para  regulamentação  da  relação  entre  os  profissionais  de  saúde

credenciados ou referenciados e as operadoras de planos ou seguros de saúde; seja

realizada reunião de audiência pública para discutir mecanismos de divulgação da

exigência  de  que  os  consumidores  se  cadastrem  para  beneficiar-se  da  tarifa

subsidiada de energia elétrica;  e seja  realizada reunião  de  audiência  pública,  em

Lagoa  Santa,  para  discutir  problemas  no  abastecimento  de  água.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Ulysses Gomes.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do Sr. Eliseu Resende, Senador, ocorrido em 2/1/2011,

em São Paulo (SP). (Requerimento nº 1/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Unimed-BH pelos 40 anos de sua fundação (Requerimento nº 2/2011,

do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com a  Universo  Produção  pela  promoção da 14ª  Mostra  de

Cinema de Tiradentes (Requerimento nº 4/2011, do Deputado Adelmo Carneiro Leão);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada por sua posse no cargo de

Presidente do Tribunal de Contas (Requerimento nº 5/2011, dos Deputados Duarte

Bechir e Duilio de Castro);

de congratulações com o Sr. Aldo Ambrósio Morelli por seu desempenho na direção

da FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação e com o Sr.

José  Cláudio  Pereira  por  sua  posse  no  cargo  de  Diretor  dessa  instituição

(Requerimento nº 14/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Fuad Noman por sua posse no cargo de Presidente da
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Gasmig (Requerimento nº 19/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Carlos Pimenta por sua posse no cargo de Secretário

de Trabalho e Emprego (Requerimento nº 21/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de  congratulações com a Sra.  Maria  Coeli  Simões por  sua posse no cargo  de

Secretária  da  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  (Requerimento  nº  22/2011,  do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso por sua posse no cargo de Secretário

Extraordinário da Copa do Mundo (Requerimento nº 23/2011, do Deputado Gustavo

Valadares);

de  congratulações  com  o  Sr.  Alexandre  Silveira  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  (Requerimento  nº  24/2011,  do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Bilac Pinto por sua posse no cargo de Secretário de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Requerimento nº 25/2011, do Deputado

Gustavo Valadares);

de  congratulações  com  o  Sr.  Adriano  Magalhães  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (Requerimento  nº

26/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Carlos Melles por sua posse no cargo de Secretário de

Transportes  e  Obras  Públicas  (Requerimento  nº  27/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de congratulações com o Sr.  Agostinho Patrus Filho por sua posse no cargo de

Secretário de Turismo (Requerimento nº 28/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr.  Gil  Pereira por  sua posse no cargo de Secretário

Extraordinário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte

de Minas (Requerimento nº 29/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Wander Borges por sua posse no cargo de Secretário

de  Desenvolvimento  Social  (Requerimento  nº  30/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de  congratulações  com  a  Sra.  Dorothea  Werneck  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretária de Desenvolvimento Econômico (Requerimento nº 31/2011, do Deputado

Gustavo Valadares);
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de congratulações  com o Sr.  Lafayette  de  Andrada por  sua posse no cargo de

Secretário  de  Defesa  Social  (Requerimento  nº  32/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de  congratulações  com  o  Sr.  Nárcio  Rodrigues  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Requerimento nº 33/2011, do

Deputado Gustavo Valadares);

de  congratulações  com  o  Sr.  Elmiro  Nascimento  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Requerimento nº 34/2011, do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Djalma Morais por sua posse no cargo de Presidente

da Cemig (Requerimento nº 35/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho por sua posse no

cargo  de  Controlador-Geral  do  Estado  (Requerimento  nº  36/2011,  do  Deputado

Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Ricardo Simões por posse no cargo de Presidente da

Copasa-MG (Requerimento nº 37/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de  congratulações  com  a  Sra.  Eliane  Parreiras  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretária de Cultura (Requerimento nº 38/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Osvaldo Borges por sua posse no cargo de Presidente

da Codemig (Requerimento nº 39/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Sra. Andrea Neves da Cunha por sua posse no cargo de

Presidente do Servas (Requerimento nº 40/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Cel. PM Luis Carlos Dias Martins pela posse no cargo de

Chefe do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais (Requerimento nº 41/2011, do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Marco Antoni Romanelli por sua posse no cargo de

Advogado-Geral  do  Estado  (Requerimento  nº  43/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de congratulações com o Sr. Tadeu Barreto por sua posse no cargo de Chefe do

Escritório de Prioridades Estratégicas de Minas Gerais (Requerimento nº 44/2011, do

Deputado Gustavo Valadares);



214
____________________________________________________________________________

de congratulações com o Sr. Antônio Jorge Souza Marques pelo brilhante trabalho

desenvolvido  à  frente  da  Secretaria  de  Saúde  (Requerimento  nº  45/2011,  do

Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Sr. Danilo de Castro pelo brilhante trabalho desenvolvido

à frente da Secretaria de Governo (Requerimento nº 46/2011, do Deputado Gustavo

Valadares);

de congratulações com a Sra. Renata Vilhena pelo brilhante trabalho desenvolvido

à  frente  da  Secretaria  de  Planejamento  (Requerimento  nº  47/2011,  do  Deputado

Gustavo Valadares);

de  congratulações  com  o  Sr.  Leonardo  Colombini  pelo  brilhante  trabalho

desenvolvido  à  frente  da  Secretaria  de  Fazenda  (Requerimento  nº  48/2011,  do

Deputado Gustavo Valadares);

de  congratulações  com  a  Faculdade  Novos  Horizontes  pelos  10  anos  de  sua

criação (Requerimento nº 76/2011, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº

77/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  Sra.  Adriene  Andrade  por  sua  posse  como  Vice-

Presidente do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº 91/2011, do Deputado

Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos André Mariani Bittencourt por sua posse como

Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Administrativo  do  Estado  (Requerimento  nº

92/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Waldemar Antônio de Arimateia por sua posse como

Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Institucional  do  Estado  (Requerimento  nº

93/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

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 (Requerimento nº 94/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Roberto Heleno de Castro Júnior por sua posse como
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Secretário-Geral  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  (Requerimento  nº

95/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques  por  sua  posse  como

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico do Estado (Requerimento nº 96/2011, do

Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fernando Antônio Faria Abreu por sua posse como

Diretor-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado (Requerimento nº 97/2011,

do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Jairo Cruz Moreira por sua posse como Secretário

Especial  de  Planejamento  Estratégico  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais

(Requerimento nº 98/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr.  Leonardo Maurício Colombini  Lima por  sua posse

como  Secretário  de  Fazenda  (Requerimento  nº  99/2011,  do  Deputado  Leonardo

Moreira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Jacson  Rafael  Campomizzi  por  sua  posse  como

Coordenador  do  Procon  do  Estado  (Requerimento  nº  100/2011,  do  Deputado

Leonardo Moreira);

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

(Requerimento nº 102/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Fabrício  Marques  Ferragini  por  sua  posse  como

Coordenador  de  Planejamento  Institucional  do  Ministério  Público  do  Estado

(Requerimento nº 103/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio por sua posse como Conselheiro

Corregedor  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  (Requerimento  nº  104/2011,  do

Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Deputado Braulio Braz por sua posse como Secretário de

Esportes  e  da  Juventude  (Requerimento  nº  105/2011,  do  Deputado  Leonardo

Moreira);

de congratulações com o Sr. Manoel da Silva Costa Júnior por sua posse como

Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária (Requerimento nº 106/2011, do

Deputado Leonardo Moreira).
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de  congratulações  com  a  Sra.  Ana  Lúcia  Gazolla  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretária  de  Educação  (Requerimento  nº  108/2011,  do  Deputado  Gustavo

Valadares);

de congratulações com o Sr. Matheus Cotta Carvalho por sua posse no cargo de

Presidente  do  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

109/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com Dom Emanuel Messias de Oliveira por sua nomeação como

Bispo Diocesano de Caratinga (Requerimento nº 124/2011, do Deputado Adalclever

Lopes);

de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias por ter sido a primeira instituição

pública do governo do Estado certificada pela norma ISO 9001:2008 (Requerimento

nº 125/2011, do Deputado Anselmo José Domingos);

de  congratulações  com o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho Anastasia,  Governador  do

Estado, com o Sr.  Alberto Pinto Coelho,  Vice-Governador  do Estado,  e com o Sr.

Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde, pela criação da Diretoria de Saúde

Bucal  na  Secretaria  da  Saúde  (Requerimento  nº  127/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique);

de  aplauso  à  Hemominas  pelos  26  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

128/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  à  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  pelos  99  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 129/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  à  Associação  Médica  Regional  de  Curvelo  pelos  58  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 131/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cooperativa Dedo de Gente pelo Dia do Artesão, comemorado em

19/3/2011 (Requerimento nº 133/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Hospital Júlia Kubitschek pelos 50 anos do Serviço de

Cirurgia Torácica e Endoscopia Respiratória (Requerimento nº 135/2011, do Deputado

Anselmo José Domingos);

de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila, Conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado, pelos relevantes serviços prestados ao Estado como Presidente desse

Tribunal (Requerimento nº 136/2011, do Deputado Gustavo Corrêa);
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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 (Requerimento nº 141/2011, da Deputada

Rosângela Reis);

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 (Requerimento nº 153/2011, do

Deputado Neilando Pimenta);

de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio Costa por sua nomeação para o cargo de

Secretário  de  Educação  Superior  do  Ministério  da  Educação  (Requerimento  nº

155/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  congratulações  com  a  V  &  M  do  Brasil,  responsável  pela  restauração  e

revitalização do antigo Cine Brasil (Requerimento nº 156/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos);

de  congratulações com a Sra.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora  Pública-

Geral  do  Estado,  pelo  dia  do  Defensor  Público  (Requerimento  nº  157/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  repúdio  à  possibilidade  de  ser  instituída  a  CPMF,  a  ser  encaminhada  à

Presidência da República e ao Congresso Nacional (Requerimento nº 158/2011, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Fundo de Pensão da Ordem dos Advogados do Brasil -

OABPrev-MG - pelo recebimento da certificação ISO 9001:2008 (Requerimento nº

167/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade de Camacho pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 168/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Mirabela pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 169/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Buritizeiro  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 170/2011, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Ibiaí  pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 171/2011, da Deputada Ana Maria Resende);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itacambira  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 172/2011, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Ubaí pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 173/2011, da Deputada Ana Maria Resende).

de congratulações com o Sr.  Osmani  Barbosa Neto por sua posse no cargo de

Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, extensivo aos demais membros da

nova  Diretoria  para  o biênio  2011/2012 (Requerimento  nº  174/2011,  do  Deputado

Tadeuzinho Leite);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Diamantina  pelos  173  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  175/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique);

de congratulações com a comunidade de Cristália pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 176/2011, do Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Belo  Oriente  pelo  aniversário  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  177/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique);

de congratulações com a comunidade de Francisco Dumont  pelo aniversário de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  178/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Couto  de  Magalhães  de  Minas  pelo

aniversário  de  emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  179/2011,  do

Deputado Luiz Henrique);

de pesar ao Sr. José dos Santos, Prefeito Municipal de Bandeira do Sul, e ao Sr.

Amarildo Sebastião de Almeida, Presidente da Câmara Municipal desse Município,

em razão do grave acidente ocorrido em 27 de fevereiro (Requerimento nº 180/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Luiz Fux por sua posse como Ministro do Supremo

Tribunal Federal (Requerimento nº 181/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o comunidade de Aguanil pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 184/2011, do Deputado Duarte Bechir);
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de  congratulações  com  o  comunidade  de  Olímpio  Noronha  pelos  48  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  185/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir);

de congratulações com a comunidade de Pedrinópolis pelo 48º aniversário desse

Município (Requerimento nº 189/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Tapira pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 190/2011, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Medeiros  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 191/2011, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com  o  Sr.  Paulo  de  Tarso  Almeida  Paiva  pelo  excelente  e

profícuo trabalho realizado na Presidência do BDMG (Requerimento nº 192/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 193/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Santa Luzia pelo 155º aniversário desse

Município (Requerimento nº 199/2011, do Deputado João Vítor Xavier);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Espinosa  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 200/2011, do Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com  o  Sr.  Evaldo  Ribeiro  Barros,  Prefeito  Municipal  de

Itanhandu, e com a Câmara Municipal de Itanhandu pela instalação, no Município, de

cursos  técnicos  em  convênio  com  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia do Sul de Minas (Requerimento nº 284/2011, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Sr. Ademir José Pereira, Diretor-Geral do Instituto Federal

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de  Minas,  pela  instalação  de  cursos

técnicos no Município de Itanhandu, em convênio com a Prefeitura desse Município

(Requerimento nº 285/2011, da Comissão de Educação);

de aplauso aos policiais militares do 52º Batalhão de Polícia Militar, em Ouro Preto,

pela eficiência na apuração dos furtos ocorridos no Distrito de Antônio Pereira, em

fevereiro deste ano (Requerimento nº 287/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao 3º Sgt. PM João Batista da Silva, ao 3º-Sgt. PM Michael Marconi

Gonçalves Silva, ao 3º-Sgt.  PM Ronaldo Rodrigues de Jesus, ao Cb. PM Rogério
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Ferreira de São José, ao Sd. PM Fabrício Alexander Luís Lima, ao Sd. PM Fabrício

Márcio  Figueiredo  e  ao  Sd.  PM  Clenio  Abreu  Furtado  Filgueiras,  todos  do  33º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  eficiente  atuação  na  prisão  de  assaltantes  que

praticavam o golpe da "saidinha de banco" no Município de Betim (Requerimento nº

290/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  congratulações  com o  Sr.  Eugênio  Ferraz,  Chanceler  da  Medalha  Comenda

Ambiental  Estância Hidromineral  do Município de São Lourenço,  pelo  sucesso do

evento  realizado  em  20/3/2011,  nesse  Município  (Requerimento  nº  291/2011,  da

Comissão de Meio Ambiente);

de  congratulações  com  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da

Copasa-MG,  pela  comemoração  do  Dia  Mundial  da  Água  e  pelos  investimentos

realizados para a preservação da água no Estado (Requerimento nº 292/2011, da

Comissão de Meio Ambiente);

de  congratulações  com  a  Sra.  Ivanise  Junqueira,  idealizadora  da  Comenda

Ambiental Estância Hidromineral do Município de São Lourenço, pela magnitude e

brilhantismo do evento realizado em 20/3/2011, nesse Município (Requerimento nº

293/2011, da Comissão de Meio Ambiente).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Carlin  Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2011: ofícios da Sra. Raquel Elizabete de

Souza  Santos,  Subsecretária  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  e  do  Sr.

Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social (2).  Registra-se a presença do

Deputado Bosco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão, em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Planejamento

e Gestão pedido de providências para a nomeação dos candidatos aprovados no

concurso  para  defensor  público  homologado  em  16/2/2011;  Fred  Costa,  em  que

solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Assuntos

Municipais  e  Regionalização  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  proposta  de

criação  da  Via  Albuquerque  e  o  projeto  de  revitalização  e  valorização  de  quatro

quarteirões da Rua Antônio de Albuquerque, em Belo Horizonte; Carlin Moura, em

que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de

Esporte,  Lazer  e  Juventude  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  realização  de

eventos de música eletrônica em Juiz de Fora e, em especial, o indeferimento, pela

Prefeitura desse Município, do pedido de alvará para a realização do evento GOA; e

Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da

Comissão de Minas e  Energia  para,  em audiência  pública  com a  participação de
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entidades do movimento estudantil, discutir a destinação dos recursos da cota-parte

do  Estado  na  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de  Recursos  Minerais  -

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Sávio Souza

Cruz (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do Bloco

Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

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

Legislativo”  de  26/3/2011:  ofício  da  Sra.  Raquel  de  Andrade  Lima  Coelho,

Coordenadora-Geral do Programa de Pesquisa em Saúde do CNPq. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  303/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para reunião extraordinária na mesma data, às 16 horas, no Plenarinho IV,

para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 601/2011, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Antônio  Júlio,  Presidente  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Gustavo  Corrêa  -  Arlen

Santiago.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião se destina a apresentar  à Comissão as ações referentes a campanha de

combate à pedofilia  no Brasil,  promovidas pela empresa de telefonia OI,  entre as

quais  o  cartão  de  telefone  fixo  com  mensagem  alusiva  ao  tema.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Murilo Tadeu Moreira

Silva, assessor técnico, representando Wander José Goddard Borges, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social; Bruno Terra Dias, Presidente da Associação dos

Magistrados Mineiros - Amagis -; e Marcos Antônio Borges, representante institucional

da Oi, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra

ao Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais;  logo após, passa a palavra aos convidados, para que

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 4 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2011

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e o

Deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

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

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a tratar da violação dos direitos dos herdeiros da

família  Abreu,  que  lutam  por  indenização  em  virtude  da  desapropriação  para  a
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construção da Cidade Industrial de Contagem. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Carla Marques Barbosa, membro da família

herdeira da Fazenda Peroba; Geovânia Cortes Abreu, membro da família herdeira da

Fazenda  Ferrugem,  representando  Maria  Abreu,  membro  da  família  herdeira  das

Fazendas Ferrugem e Peroba; Carla Abreu, filha de Maria Abreu, herdeira, e o Sr.

Evandro  Brandão,  advogado,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  membro  da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (6), em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  ouvir  o  Policial  Militar

Ronilson  Eustáquio  Marteleto,  que  alega  ter  sofrido,  no  cumprimento  de  suas

obrigações  profissionais,  constrangimento  ilegal,  abuso  de  autoridade,  tortura

psicológica, ameaça e omissão de socorro, praticados por seus superiores, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para tratar da violação dos direitos

de  artistas  mineiros  que  participaram  da  montagem  do  espetáculo  "Cordel  Épico

Nordestino", produzido pela empresa "Taboca Produções e Eventos", com recursos

de  lei  federal  de  incentivo  à  cultura,  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao

Governador  do  Estado,  ao  Juiz  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública,  às  autarquias

especiais da Comarca de Belo Horizonte e à 2ª e à 7ª Câmaras Cíveis do Tribunal de

Justiça as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que seja

solucionado o litígio referente à indenização dos herdeiros dos proprietários de áreas

declaradas de utilidade pública pelo Decreto Lei nº 770, de 20 de março de 1941,

para a implantação do Parque Industrial de Contagem, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública  desta  Comissão com o Governador  do Estado para

discutir  a questão do pagamento das indenizações aos herdeiros dos proprietários

das áreas declaradas de utilidade pública, conforme o Decreto Lei nº 770, de 1941,
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em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas

taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  o  processo  de

indenização aos herdeiros das famílias cujos imóveis foram desapropriados há 70

anos,  para  a  construção  da  Cidade  Industrial  de  Contagem,  seja  solucionado

imediatamente;  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  sobre  a  possível

violação de direitos  fundamentais  dos  herdeiros  das  famílias  cujos  imóveis  foram

desapropriados pelo Estado, considerando-se que até hoje não foram devidamente

indenizados  e  que o  processo  judicial  a  respeito  se  arrasta  há  70  anos,  mesmo

depois de instaurada a fase de execução; Sargento Rodrigues, em que solicita sejam

encaminhados  à  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  o  processo  de

indenização aos herdeiros das famílias cujos imóveis foram desapropriados há 70

anos,  para  a  construção  da  Cidade  Industrial  de  Contagem,  seja  solucionado

imediatamente;  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja  encaminhado  apelo  à  TV

Assembleia  para  que  promova  debates  sobre  os  temas  “Exploração  sexual  de

crianças e adolescentes”, “Pornografia infantil é crime” e “Pedofilia”. Solicita, ainda,

sejam veiculados na programação da TV Assembleia comerciais e vinhetas com a

campanha  da  OI,  que  tem  o  propósito  de  combater  tais  práticas.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE SOLANDA STECKELBERG SILVA

PARA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, EM 22/3/2011

Às  15h57min,  comparecem na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fred Costa,

Carlos Mosconi e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Rômulo Veneroso para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Fred Costa

e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  ambos  com  três  votos.  O

Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Presidente  eleito,  Deputado  Fred  Costa,  que,  ao

assumir  a  direção  dos  trabalhos,  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado  Carlos

Mosconi,  e designa o Deputado Rômulo Veneroso relator da matéria.  Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa

que a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa, Presidente - Carlin Moura - Rômulo Veneroso.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 195/2011, em turno único,

e 213/2011, no 1º turno, cuja relatoria avocou a si, e do Projeto de Lei nº 63/2011, em

turno único,  para  o  qual  designou  como relator  o  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva.

Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 250 e 251/2011.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública,  em  Teófilo  Otôni,  para  debater  as  ações  necessárias  ao

desenvolvimento econômico e social do Vale do Mucuri; e dos Deputados Tenente

Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Ulisses Gomes e Rômulo Viegas (3), em que solicitam

seja realizada visita ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, para

levantar problemas relativos à sua ampliação com vistas à Copa do Mundo de 2014;

seja realizada reunião para ouvir o Secretário de Turismo acerca do projeto de sua

Pasta para o desenvolvimento turístico do Estado; e seja realizada visita conjunta

desta Comissão e da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude às obras do Estádio

Magalhães Pinto (Mineirão). A seguir, o Presidente dá ciência de sua participação no

24º  Congresso  Internacional  de  Gastronomia  -  Hospitalidade  e  Turismo  e  do

recebimento  do  Troféu  Brasil  Turismo,  que  compartilha  com  os  membros  da

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,
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Bruno Siqueira, André Quintão e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 674, 675, 679, 703,

708,  722,  723,  726,  743,  748,  750,  759 a 761,  765 e 767/2011 (Deputado André

Quintão); 681, 684, 687, 688, 696, 712, 721, 727, 736, 747, 753, 754, 757 e 762/2011

(Deputado Bruno Siqueira); 671, 680, 683, 689, 692, 695, 709, 710, 720, 724, 728,

732, 734, 735, 737, 739 e 769/2011 (Deputado Cássio Soares); 676, 682, 685, 691,

698,  700,  704,  705,  729,  733,  738,  740,  742,  749 e  755/2011 (Deputado Delvito

Alves); 673, 677, 678, 686, 693, 697, 701, 707, 711, 725, 746, 756, 758 e 768/2011

(Deputado  Luiz  Henrique);  667,  690,  699,  715,  718,  744,  745,  752  e  766/2011

(Deputada Rosângela Reis);  Projetos de Lei  nºs 751 e 764/2011 e Projeto de Lei

Complementar  nº  4/2011 (Deputado Sebastião  Costa).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado

Luiz Henrique em que solicita seja alterada a ordem do dia para que o Projeto de Lei

nº 275/2011 seja apreciado em primeiro lugar nesta fase. Os Projetos de Lei nºs 243

e 265/2011, em turno único, são retirados da pauta em atenção a requerimento do

Deputado André Quintão aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 247/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição); e 275/2011 na forma do Substitutivo nº

1 (relator: Deputado Luiz Henrique). É convertido em diligência à Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Presidente do Conselho Estadual de

Política Ambiental o Projeto de Lei nº 266/2011. Na fase de discussão do parecer em

que  o  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  conclui  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Resolução nº 279/2011, é deferido
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pedido de vista do Deputado André Quintão. Neste momento, assume a Presidência o

Deputado Bruno Siqueira, e registra-se a presença dos Deputados Delvito Alves e

Duarte Bechir (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança

do BPS).  Retiram-se da reunião os  Deputados Sebastião Costa  e Luiz Henrique.

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

antijuridicidade,  inconstitucionalidade e  ilegalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  109  e

194/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 399/2011 (relator: Deputado Duarte

Bechir, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão dos pareceres em que o

relator, Deputado Sebastião Costa, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 10, 106 e 114/2011, são deferidos pedidos de

vista do Deputado André Quintão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 105/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Delvito  Alves).  É  convertido  em

diligência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o Projeto de Lei nº 235/2011

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa).  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do

Deputado  Cássio  Soares.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Delvito  Alves.  Após

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

juridicidade,  constitucionalidade e legalidade dos Projetos  de Lei  nºs  444/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  501/2011  com  as

Emendas  nº  1  e  2  (relator:  Deputado  André  Quintão);  583/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);  e  601/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves, que acatou proposta de substitutivo

do Deputado Arlen Santiago). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez,  os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos  de Lei  nºs  448/2011 (relator:  Deputado Bruno Siqueira);  451 e  484/2011

(relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição); e 503/2011 (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 288/2011, em turno único, é

retirado da pauta em atenção a requerimento do Deputado Bruno Siqueira aprovado

pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
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pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

205/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição); e 246/2011

(relator: Deputado André Quintão). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 164, 203, 204, 206 a

209, 214 a 217, 219, 221 a 229, 231 a 233, 237, 238, 240, 244, 280 a 283, 285 a 288

e  290  a  292/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela Reis -

Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Duarte Bechir e Delvito Alves (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito  Alves,  dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica que solicitou ao Presidente da Casa que sejam indicados o Presidente e o

Vice-Presidente da Comissão como representantes desta Casa no Conselho Estadual

de Política Ambiental  - Copam. Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. O Requerimento nº 227/2011 é convertido em diligência ao

autor,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  aprovado  pela

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  dos

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Delvito  Alves  em  que  solicitam  seja

realizada visita  ao Congresso do Ministério  Público  de  Meio Ambiente  da  Região

Sudeste;  Fred Costa  em  que  solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública

conjunta com as Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de

Participação Popular para discutir a situação do projeto Monumento Natural da Serra

da Moeda e da construção da estrada-parque; Rogério Correia em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  os  investimentos  feitos  pelos

governos  federal  e  estadual  e  pelas  Prefeituras  Municipais  de  Belo  Horizonte  e

Contagem na recuperação da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A Presidência

recebe  requerimentos  da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública  para discutir  os impactos ambientais  decorrentes da

expansão  imobiliária  no  vetor  sul  de  Belo  Horizonte,  especialmente  os

empreendimentos  que  atingem  os  mananciais  de  água,  a  captação  de  esgoto

doméstico,  as  áreas  de  preservação e  a  eficácia  das  medidas  compensatórias  e

mitigadoras  exigidas  até  o  momento;  e  dos  Deputados  Rogério  Correia  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os avanços e ações

a serem empreendidas para a implementação da Área de Proteção Ambiental  de

Vargem das Flores - APA Vargem das Flores -, situada nos Municípios de Betim e

Contagem; Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta com a Comissão de Saúde para discutir o consumo de água das bicas de

Belo Horizonte e as políticas públicas relacionadas ao tema; Délio Malheiros em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o possível impacto

ambiental  causado  pela  captação  deficiente  de  esgoto,  bem  como  a  disposição

inadequada de resíduos no Município de Nova Lima, o que poderá contaminar os

mananciais de captação de água da Copasa, situados nas reservas ecológicas de

Fechos e Mutuca, localizadas na Serra da Moeda. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.
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Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Sávio Souza Cruz - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 11/2011

Comissão Especial 

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 27/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação do nome de

Solanda Steckelberg Silva para a Presidência da Fundação Clóvis Salgado – FCS.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

Pela análise do “curriculum vitae” da candidata, assim como pelo seu desempenho

na arguição, foi evidenciado seu preparo para assumir o cargo. Ela não só tem os

conhecimentos necessários para presidir a instituição como também é comprometida

com os princípios da referida Fundação. Por isso, consideramos que atenderá com

desenvoltura às exigências do cargo. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Solanda

Steckelberg Silva para a Presidência da Fundação Clóvis Salgado.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 12/2011

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 27/2011, o Governador do Estado submete à apreciação

desta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, o nome do

Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, indicado para o cargo de Presidente da Fundação

Estadual de Meio Ambiente - Feam.
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Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro demonstrou conhecimento sobre a entidade

para  cuja  Presidência  foi  indicado,  respondendo  com  clareza  e  objetividade  às

questões que lhe foram formuladas. Além disso, sua ampla experiência profissional

no setor público comprova sua capacidade técnica para desempenhar com eficiência

as elevadas competências atribuídas ao cargo de Presidente da Feam.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos favoravelmente à indicação do Sr.  José Cláudio

Junqueira Ribeiro para o cargo de Presidente da Feam.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Duarte Bechir, relator - Ana Maria Resende - Sávio Souza

Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 191/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, a proposição em epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.234/2010,  “dispõe  sobre  a

capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil  nos conselhos do

Estado de Minas Gerais”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto ao seu mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

Ressalte-se, inicialmente, que esta Comissão manifestou-se favoravelmente sobre

a matéria na legislatura passada, não havendo razões para modificar o entendimento

acerca da conveniência e oportunidade da proposição.  Sendo assim, passamos a

reproduzir a argumentação utilizada na ocasião:
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“A proposição em comento tem o escopo de capacitar, em caráter permanente, os

membros dos conselhos estaduais originários da sociedade civil, a fim de propiciar

condições  para  atuação  na  formulação  de  estratégias  de  operacionalização  e  no

controle da execução das políticas públicas. Para alcançar esse desiderato, o projeto

estabelece  a  participação  em  cursos,  seminários,  oficinas  de  trabalho,  debates,

conferências e o uso de metodologias de educação a distância. 

O art. 3º do projeto enumera os objetivos desse processo de capacitação, entre os

quais se destacam os seguintes: a discussão de diretrizes e parâmetros que definem

as  diversas  políticas  públicas  em  que  atuam;  o  fortalecimento  da  atuação  dos

Conselheiros  como  elementos  catalisadores  da  participação  da  comunidade  na

implementação  das  políticas  públicas;  o  desenvolvimento  de  estratégias  que

promovam  o  intercâmbio  de  experiências  entre  os  conselhos  e  o  incremento  da

articulação com suas bases; e a contribuição para a formação de uma consciência

cidadã que leve em consideração a compreensão ampliada da sua área de atuação e

sua articulação intersetorial com outras áreas das políticas públicas. 

Quanto à operacionalização do processo de capacitação de tais agentes públicos, o

Estado  deverá  selecionar  e  preparar  material  informativo;  identificar  técnicos  e

parceiros  que desempenharão o papel  de agentes  transmissores de  informações;

realizar atividades por meio de ampla discussão dos temas; e estabelecer parcerias

com os Municípios interessados. 

Não há dúvida de que o objetivo primordial do projeto é capacitar os Conselheiros

oriundos  da  sociedade  civil  para  o  bom  exercício  da  função  pública,  mediante  a

realização de cursos,  seminários  e  eventos do gênero,  que possam ampliar  seus

conhecimentos e melhor prepará-los para o controle das políticas públicas. Como é

sabido,  muitos  conselhos  no  âmbito  do  Executivo  contam com representantes da

sociedade  civil  os  quais  não  são  servidores  públicos  em  sentido  estrito,  embora

exerçam  relevante  função  estatal,  como  forma  de  participação  do  cidadão  nas

decisões  da  administração  pública,  o  que  é  uma  tendência  da  administração

moderna.  Esses  Conselheiros  encartam-se  na  categoria  de  particulares

colaboradores do Estado, segundo a classificação do jurista Celso Antônio Bandeira

de Mello, sendo, portanto, uma espécie do gênero agente público. Tais Conselheiros
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não mantêm relação profissional com o poder público nem se submetem ao regime

estatutário ou celetista e, normalmente, não percebem remuneração pelo exercício da

atividade estatal. Entretanto, se cometerem alguma irregularidade no desempenho da

função, serão julgados como se fossem servidores públicos, nos termos do art. 327

do Código Penal. Vale dizer, sob a ótica do direito administrativo, esses Conselheiros

não são servidores públicos, pois não têm vínculo de emprego com o Estado nem

relação de dependência econômica. Sob a ótica do direito penal, enquadram-se na

categoria de servidores públicos se cometerem alguma infração penal. 

Cabe ressaltar que a participação desses agentes no cotidiano da administração

pública valoriza a cidadania e fortalece a denominada ‘administração participativa’,

uma vez que propicia mais interação entre o Executivo e os membros da coletividade.

Diferentemente  dos  demais  servidores  públicos  de  carreira  que  integram  os

conselhos  estaduais,  os  Conselheiros  originários  da  sociedade  civil  nem  sempre

desfrutam  das  mesmas  oportunidades  que  os  servidores  efetivos,  fato  que  pode

comprometer sua participação nas decisões desses órgãos colegiados. Isso porque o

desempenho  eficiente  da  relevante  função  de  Conselheiro  requer  um  mínimo de

conhecimento e experiência para o êxito da atividade, razão pela qual o poder público

deve  realizar  cursos  de  capacitação  e  qualificação  para  todos  os  membros  dos

conselhos, a bem do interesse público. A prevalecer a situação atual, os Conselheiros

estranhos  aos  quadros  da  administração  continuarão  a  ocupar  uma  posição

desvantajosa em relação aos servidores de carreira, com prejuízos para o interesse

da coletividade. Ora, é preciso salientar que os conselhos públicos, da mesma forma

que os demais órgãos administrativos,  necessitam de agentes qualificados, sejam

servidores  efetivos,  sejam  colaboradores  do  Estado,  pois  todos  exercem  função

pública e,  nessa condição,  devem dispor  dos meios necessários  para o exercício

eficiente da atividade estatal, o que pressupõe capacitação.”

Outrossim,  na  medida  em  que  visa  à  capacitação  dessa  categoria  de  agentes

públicos e à sua preparação para o exercício da função pública, principalmente no

controle da execução das políticas públicas, entendemos que o projeto é conveniente

e  oportuno,  a  par  de  servir  de  estímulo  à  participação  do  cidadão  nos  órgãos

colegiados do Poder Executivo. Entretanto, parece-nos que o art. 5º da proposição, o
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qual  prevê  a  competência  do  Estado  para  oferecer  as  condições  necessárias  à

realização do processo de capacitação, contém disposição inócua e desprovida de

caráter  inovador.  Isso  porque  tal  exigência  é  uma  decorrência  natural  do

procedimento de qualificação desses agentes públicos, não havendo necessidade de

consagração  expressa  no  texto  da  lei.  Se  o  poder  público  assegura,  no  plano

legislativo, a realização de cursos de capacitação a seus agentes, é evidente que

deverá  disponibilizar  os  meios  necessários  à  sua  efetivação,  o  que  abrange  a

infraestrutura e o espaço físico adequado. Diante disso, propomos a supressão do

dispositivo por meio da Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 191/2011 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 5º

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Délio

Malheiros - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  40,  41,  42,  43  e  44/2011  (encaminhando  o

Balanço-Geral do Estado relativo ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2010,

as Indicações, Feitas pelo Governador do Estado, dos Nomes do Sr. Fernando Viana

Cabral  para o Cargo de Presidente da Fundação Instituto Estadual  do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha - e do Sr. Marcílio César de Andrade para

o Cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - Cetec -

e os Projetos de Lei nºs 922 e 923/2011, respectivamente), do Governador do Estado

- Ofício nº 3/2011 (encaminhando a Prestação de Contas e o Relatório de Atividades

Anual relativos ao exercício de 2010), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios -

2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 924

a 981/2011 - Requerimentos nºs 356 a 385/2011 - Requerimentos da Deputada Ana

Maria  Resende  e  dos  Deputados  Arlen  Santiago,  Célio  Moreira,  Gustavo Corrêa,

Gustavo Valadares (4),  João Leite,  Juninho Araújo,  Leonardo Moreira (5),  Wander

Borges e Elismar Prado - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura,

de Política Agropecuária, do Trabalho, de Turismo e de Meio Ambiente e do Deputado

João Leite - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Duilio

de Castro, Gustavo Valadares, Paulo Guedes e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada  Ana

Maria  Resende  e  dos  Deputados  Arlen  Santiago,  Célio  Moreira,  Gustavo Corrêa,

Gustavo Valadares (4), João Leite, Juninho Araújo, Leonardo Moreira (5) e Wander

Borges;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado

Elismar  Prado;  aprovação;  verificação  de  votação;  inexistência  de  quórum  para

votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada para a recomposição do
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número  regimental;  existência  de  qórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Discussão e Votação de Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o Cargo de Diretor da Arsae-MG;

discurso do Deputado André Quintão; questão de ordem; discursos dos Deputados

André  Quintão,  Gustavo  Valadares  e  Pompílio  Canavez;  questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

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

- Celinho do Sinttrocel - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo

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

Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - 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  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

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

- O Deputado Antonio Lerin, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 40/2011*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2011.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro

encerrado em 31 de dezembro de 2010.

O  Balanço  Geral  acompanhado  dos  demonstrativos  analíticos,  com  os

esclarecimentos  apresentados  na  exposição  da  Superintendência  Central  de

Contadoria Geral - SCCG/SEF, juntamente com o relatório da Controladoria Geral do

Estado, constituem os elementos necessários à análise e consideração da Execução

Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2010, por essa Assembleia

Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também está sendo

enviada para o Sr. Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 41/2011*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Fernando

Viana  Cabral,  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Instituto  Estadual  do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA.

A referida Fundação tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio

cultural do Estado, nos termos do disposto na Constituição Federal e na Constituição

do Estado, conforme prescrição contida no art. 120 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011.
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O  indicado  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em

instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Presidente da Fundação IEPHA.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 19/2011

Indicação do nome do Sr. Fernando Viana Cabral para o cargo de Presidente da

Fundação Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –

Iepha.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 42/2011*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Marcílio

César de Andrade para o cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de

Minas Gerais – CETEC.

A referida Fundação tem por finalidade desenvolver, gerir e difundir conhecimentos

técnicos e científicos para prover suporte tecnológico às empresas instaladas e em

instalação  no  Estado,  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  econômico  e  social

sustentável do Estado, observada a política formulada pela Secretaria de Estado de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, conforme prescrição contida no art. 96 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

O  indicado  possui  notória  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em

instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Presidente do CETEC.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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INDICAÇÃO Nº 20/2011

Indicação do nome do Sr. Marcílio César de Andrade para o cargo de Presidente da

Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - Cetec.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 43/2011*

Belo Horizonte, 4 de abril 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  Nyrce  Villa  Verde  Coelho  de  Magalhães  à  Escola  Estadual  de  Ensino

Fundamental e Médio, localizada na Rua Sady Monteiro Boechat, nº 175, Bairro São

Pedro, Município de Juiz de Fora.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

Colegiado daquela  unidade de ensino  que aprovou a indicação do nome da Sra.

Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães para a presente homenagem, pelas razões

especificadas na Exposição de Motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de

Educação,  texto  que  faço  anexar  à  presente  Mensagem,  para  conhecimento  dos

ilustres membros dessa augusta Casa.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

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

Escola  Estadual  de  Ensino Fundamental  e  Médio,  situada na Rua Sady Monteiro

Boechat, nº 175, Bairro São Pedro, no Município de Juiz de Fora.

A Sra. Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães, personalidade alegre, atenciosa,

compromissada, competente e leal, sabia agir com clareza e serenidade.

Sua atuação na Superintendência Regional  de Ensino  Juiz de  Fora permitiu-lhe

passar por todos os setores da administração regional, tratando todos os servidores

com respeito e valorização. Iniciando na Inspeção Escolar, corrdenou e chefiou as

divisões administrativa, pedagógica e financeira.

Nyrce  firmou-se  como educadora,  não  apenas  pelos  anos  dedicados,  mas pela
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integridade de seu desempenho em prol de uma educação de qualidade para todos.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães, de ensino fundamental e médio, à Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada na Rua Sady Monteiro Boechat,

nº 175, Bairro São Pedro, no Município de Juiz de Fora.

Nyrce  Villa  Verde  Coelho  de  Magalhães,  filha  do  Sr.  Mário  Coelho  Pereira  de

Magalhães e da Sra. Cely Alves Villa Verde Coelho, fez os estudos primários com

Dona Alzira Veloso, posteriormente cursando o 5º Ano no Colégio Stella Matutina, ali

prosseguindo seus estudos até formar-se professora primária. Sempre classificada

entre  as  primeiras  alunas  da  turma,  lecionou  por  um  ano,  no  estabelecimento,  a

convite da direção. Logo depois, ingressou no magistério público estadual, lecionando

na Escola Estadual Maria Illydia Rezende de Andrade, sendo nomeada professora

pelo Estado de Minas no ano de 1964.

Atuou também como professora de 5ª a 8ª série, em escola da Campanha Nacional

de Escolas da Comunidade - CNEC -,  programa federal  de Educação existente à

época.

Em 1968, ingressou, por seleção, no curso de Administração Escolar do Instituto de

Educação de Juiz de Fora, habilitando-se como Orientadora de Ensino e Diretora de

Grupo Escolar.

Em 1972, foi convocada a prestar serviços na Delegacia Regional de Ensino de Juiz

de Fora, ali permanecendo até o ano 2000, quando foi convidada a exercer o cargo

de Gerente Administrativo no Hemocentro Regional de Juiz de Fora. 

Concluiu o curso de pedagogia com as habilitações em Administração e Inspeção

no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Concluiu a habilitação em Supervisão

na  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora.  Graduou-se  em  Administração  de

Empresas na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Machado Sobrinho.

Pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pelas Faculdades Estácio de Sá,

fez, ainda, estudos nas conceituadas Culturas Francesa e Inglesa.

Em 2005, por convocação do Gabinete do Secretário de Estado de Educação de
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Minas  Gerais,  retornou  à  Delegacia  Regional  de  Ensino,  agora  denominada

Superintendência Regional de Ensino, onde exerceu o cargo de Superintendente até

outubro de 2010.

A homenageada nasceu em 03/10/1944 e faleceu no dia 25/10/2010.

Cumpre registrar que, no Município de Juiz de Fora, 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.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 922/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Juiz de Fora. 

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Nyrce Vil la Verde Coelho de Magalhães

a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Sady Boechat, nº

175, Bairro São Pedro, no Município de Juiz de Fora.

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 44/2011*

Belo Horizonte, 4 de abril de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre Assembleia o incluso projeto de lei que dá a denominação

de  Escola  Estadual  Prefeito  Walter  Trezza  à  escola  estadual  de  ensino  médio

localizada na Rua Domingos Antônio de Oliveira, nº 43, Bairro Centro, no Município

de Maripá de Minas.
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As razões que justificam a medida se encontram especificadas em Exposição de

Motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de Educação, texto que faço anexar

à  presente  Mensagem,  para  conhecimento  dos  ilustres  membros  dessa  Casa

Legislativa.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

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

Estadual de Ensino Médio, situada na Rua Domingos Antônio de Oliveira, 43, Centro,

no Município de Maripá de Minas.

O Prefeito Walter Trezza teve a sua vida pública marcada por grandes trabalhos na

área da educação.  Foi um notável  administrador,  sinônimo de trabalho,  honradez,

integridade e ética; sobretudo, de amor ao povo maripaense.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Prefeito Walter Trezza, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada

na Rua Domingos Antônio  de Oliveira,  nº  43,  Centro,  no Município de Maripá  de

Minas.

Walter Trezza, filho do Sr. Giacomino Trezza e da Sra. Maria Machado Trezza, fez

os  estudos  primários  na  Primeira  Escola  Mista  Distrital  de  Maripá  de  Minas.

Prosseguiu seus estudos no Colégio Interno de Leopoldina, cursando Contabilidade.

Alistou-se  aos  dezoitos  anos,  no  Tiro  de  Guerra,  instituição  militar  do  Exército,

sendo convocado a servir a Pátria, para combater na Segunda Guerra Mundial.

Em 27/6/1946, casou-se com Maria de Lourdes Rezende Trezza e com ela teve

quatro filhas.

Em 1963, foi nomeado, pelo então Governador de Minas, José de Magalhães Pinto,

Intendente do recém-criado Município de Maripá de Minas.

Em 1970, foi eleito Vereador do Município de Maripá de Minas.

Em 1996, foi eleito Prefeito de Maripá de Minas, sendo reeleito no ano 2000.

Foi notável sua dedicação à vida pública, sempre marcada por grandes trabalhos e
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feitos, principalmente na área da educação, destacando-se: na década de setenta, a

ampliação física da Escola Estadual  Antônio Ferreira Martins. Nos anos oitenta, a

implantação do então denominado 2º grau, em caráter experimental, no Município. Na

década de noventa, a implantação da primeira unidade do programa de alfabetização

digital da região, bem como a construção do prédio da Escola Municipal Hilda Lobão

Resende.  Construiu ainda novas salas  de  aula  e mais  o anexo para a educação

infantil  na  Escola  Municipal  Antônio  Ferreira  Martins.  Informatizou  a  biblioteca  da

referida  escola,  bem  como  instalou,  no  Município,  um  polo  dos  Parâmetros

Curriculares Nacionais e, no ano de 2002, o Programa Professor Alfabetizador.

Concretizou  a  instalação  de  um  curso  superior  no  Município  (Licenciatura  em

Educação Básica), por meio de convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto.

Providenciou  o  transporte  escolar  para  que  os  jovens  complementassem  seus

estudos nas cidades vizinhas.

Em 2004, conseguiu que fosse criada no Município a Escola Estadual de Ensino

Médio.

O Ministério da Educação o agraciou com menção honrosa, parabenizando-o por o

Município ter cem por cento das crianças em idade escolar frequentando a escola.

Abraçou as causas públicas sem medir esforços.

O homenageado nasceu em 3/6/1923 e faleceu no dia 1º/6/2008.

Cumpre registrar que, no Município de Juiz de Fora, 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.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 923/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Maripá de Minas.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Prefeito Walter Trezza a escola estadual

de  ensino  médio  localizada  na  Rua  Domingos  Antônio  de  Oliveira,  nº  43,  Bairro

Centro, no Município de Maripá de Minas.
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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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 3/2011*

Belo Horiozonte, 30 de março de 2011. 

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas e o Relatório de Atividades

Anual,  que  retratam  as  atividades  desenvolvidas  por  esta  Corte  de  Contas  no

exercício de 2010, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 76 da Constituição

Estadual e no inciso VIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 102/08.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Conselheiro Presidente.”

-  Publicado, fica o processo em poder da Mesa aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas

ao  requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

2.671/2010/SGM.

Do  Sr.  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 7.040/2010, da Comissão de Turismo.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  solicitando  sejam

encaminhadas à Secretaria de que é titular as sugestões desta Casa com vistas à

elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2012.

Do Sr. Heleno Jardim Moutinho, Prefeito Municipal de Coronel Murta, solicitando a

intercessão  desta  Casa para  a  inclusão desse  Município  no  Programa Saúde na

Praça. (- À Comissão de Esporte.)

Do  Sr.  José  Adão  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal,

encaminhando,  em  atenção  a  proposta  do  Vereador  Edgard  Luiz  Mendonça,
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aprovada  por  essa  Casa,  representação  em  que  se  pede  a  intercessão  desta

Assembleia com vistas à destinação de recursos para o término da construção da

sede da 4ª Cia. Independente da Polícia Militar e a implantação de postos policiais em

Fronteira e Planura, nas vias de acesso à divisa entre Minas Gerais e São Paulo. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.845/2010, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Geraldo  Borges  Júnior,  Corregedor  Adjunto  do  Conselho  Regional  de

Medicina  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.243/2010/SGM.

Da  Sra.  Jacqueline  Spínola  Maia,  da  Assessoria  do  Contencioso  do  STF,

comunicando que essa Corte declarou a inconstitucionalidade dos termos “recolhidas

à disposição do Juiz de Paz”, contidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.180,

de 16/6/90.

Do Sr. João de Lelis Resende, Presidente do Conselho da Comunidade de Arinos,

solicitando a intercessão desta Casa com vistas à instalação da segunda vara e à

construção de presídio ou cadeia pública na Comarca sediada nesse Município. (- À

Comissão de Administração 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, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 924/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.334/2010)

Dispõe  sobre  o  tempo  máximo  de  espera  para  realização  de  procedimentos

médicos nas unidades da rede pública de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  unidades  da  rede  pública  de  saúde  ficam  obrigadas  a  realizar

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - com o tempo máximo

de espera, a contar do agendamento, de:
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I - quinze dias para exames médicos;

II - trinta dias para consulta;

III - sessenta dias para cirurgias eletivas;

IV - três dias para consultas de idosos, valetudinários, portadores de necessidades

especiais e gestantes, quando não for o caso de internamento imediato.

§ 1º - Excetuam-se do “caput” deste artigo, as unidades de terapia intensiva e os

casos  considerados  de  atendimento  de  urgência  e  emergência  que  exijam

atendimento imediato.

§ 2º - Quando o usuário for criança com idade inferior a dez anos ou portador de

doença grave, os prazos previstos neste artigo ficam reduzidos em um terço.

Art.  3º  -  A não  observância  dos  prazos  fixados  nesta  lei  implicará  abertura  de

processo administrativo pelo órgão competente para apuração da responsabilidade.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A carta de direitos dos usuários do Serviço Único de Saúde - SUS -

constitui  um pacto firmado entre  Estados,  Municípios  e a União com o  intuito  de

resguardar ao cidadão brasileiro um bom atendimento na área da saúde. Entre as

garantias,  destacamos  o  acesso  universal,  ou  seja,  nenhum  hospital  público  ou

conveniado  do SUS (nas  especialidades  garantidas)  poderá  negar  atendimento  a

qualquer pessoa, de qualquer que seja a classe social, sexo, cor, crença, idade ou a

região do País da qual provenha. Deverá ser fornecido o mesmo tratamento - acesso

igualitário - a todo indivíduo que procurar atendimento nos estabelecimentos do SUS.

E,  por  fim,  o  acesso será  totalmente  gratuito  às  ações  e  aos  serviços  de  saúde

pública.

É condição fundamental para garantia da qualidade do atendimento a agilidade do

atendimento  do  usuário  a  partir  do  momento  em  que  busca  o  serviço  de  saúde

pública. Todavia a maior reclamação dos cidadãos consiste no longo prazo de espera

para a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.

A demora  para  esse  tipo  de  procedimento  causa  a  insatisfação  daqueles  que

buscam as unidades de saúde. Nos últimos dias em nossa Capital acompanhamos
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pela imprensa notícia de casos de agressão,  pelos  usuários,  de trabalhadores de

unidades de saúde da rede pública, fato motivado pela tensão provocada em razão

da  demora  no  atendimento,  resultante  da  defasagem  do  número  de  médicos,

enfermeiros e atendentes administrativos, e em alguns casos também pela falta de

infraestrutura  (aparelhos  com  defeito,  falta  de  medicamento)  das  unidades  de

atendimento.

Diante de fatos dessa natureza, é necessário e urgente que o poder público comece

a organizar seu atendimento dentro de um prazo razoável de espera para o usuário,

visto que alguns exames somente são realizados cerca de seis meses depois  da

solicitação, o que chega a ser um absurdo.

Assim, esta lei  tem como objetivo instrumentalizar o usuário da rede pública de

saúde para  exigência  de  providências,  fazendo com que o  poder  público busque

alternativas para aperfeiçoar e garantir a qualidade do atendimento.

- 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 925/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.881/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de

Buritis - Aciab -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial  Industrial  e

Agropecuária de Buritis - Aciab -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Comercial

Industrial  e  Agropecuária  de  Buritis  -  Aciab  -,  com  sede  nesse  Município,  e  do

comprometimento com suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de utilidade

pública. Esse gesto permitirá que a entidade se torne apta a realizar projetos para o

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá
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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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 926/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.811/2010)

Dispõe  sobre  a  realização  de  exames  de  DNA em  corpos  humanos  ou  seus

fragmentos encontrados no Estado, sem identificação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Instituto de Criminalística de Minas Gerais realizará, independentemente

de requisição emanada do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia Civil,

exames  de  DNA  ou  assemelhados  em  corpos  humanos  ou  seus  fragmentos

encontrados no Estado, sem identificação. 

Parágrafo único -  Os arquivos onde serão armazenadas as informações de que

trata o “caput” deste artigo conterão, no mínimo, os seguintes dados:

I - Descrição do corpo ou seu fragmento.

II - Local e data onde o corpo ou seu fragmento foi encontrado.

III - Identificação das testemunhas que encontraram o corpo.

IV - Local e data onde o corpo ou seu fragmento foi sepultado ou descartado.

V - Resultados dos exames de DNA e outros assemelhados realizados no corpo ou

seu fragmento.

Art. 2º - Os resultados dos exames a que se refere o artigo anterior serão mantidos

permanentemente  arquivados  no  Instituto  de  Criminalística  de  Minas  Gerais  para

serem utilizados na instrução de quaisquer procedimentos criminais, administrativos

ou judiciais.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

João leite

Justificação:  Este  projeto  de  lei  propõe  a  realização  de  exames  de  DNA em

qualquer corpo humano ou fragmento encontrado no Estado, sem identificação.
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A relevância  dessa  matéria  mostra-se  presente  diante  das  reiteradas  notícias

jornalísticas  sobre  corpos  de  indigentes  encontrados  no  território  mineiro,  muitos

deles vítimas de crimes de toda natureza, porém sepultados sem qualquer critério ou

até mesmo mantidos congelados no próprio IML por  meses a fio,  não obstante o

avançado estado da técnica nesta área, em especial no que concerne aos exames de

DNA, que se constituem em provas materiais cabais para eventual responsabilização

criminal.

Os dados obtidos com os exames poderão ser utilizados em qualquer tempo para

confrontos em quaisquer investigações ou processos criminais em curso no Estado

ou fora dele, pelo que conto com o apoio dos nobres pares à 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 927/2011

Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a

delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa os veículos emplacados no

Município onde esteja instalada a praça de cobrança ou cujo proprietário resida a

uma distância de até 30 km da praça de cobrança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei  em epígrafe não objetiva discutir  a legitimidade da

cobrança do pedágio, pois é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 150,

V,  viabiliza-o  como  forma  de  contraprestação  pelos  serviços  prestados  em

decorrência da conservação da via pública.  E é certo que a essência do contrato
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administrativo de concessão deve refletir o direito ao equilíbrio econômico e financeiro

do contrato.

O valor das tarifas, no entanto, não pode jamais inviabilizar os direitos e garantias

fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas, que são

os cidadãos.

Dessa  feita,  impingir  tal  cobrança  a  moradores  de  zona  rural  de  pequenos

Municípios  ou  ainda  dividir  áreas  de  intensa  densidade  populacional  acarreta

repercussões  financeiras  e,  consequentemente,  onera  de  forma  desproporcional

aqueles que habitam a localidade e se veem obrigados a atravessar percursos de

poucos quilômetros de extensão para, por exemplo, levar  os filhos à escola, ir  ao

hospital mais próximo ou até mesmo chegar ao centro de sua cidade.

Para  fins  de  elucidação,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  em  recente

decisão, assim se manifestou:

“Direito  Administrativo.  Pedido  de  isenção  do  pagamento  de  tarifa  cobrada  por

concessionária exploradora de rodovia federal formulado por morador de município

cortado pela praça do pedágio. 

Relação  jurídica  de  consumo,  que  justifica  a  intervenção  do  judiciário,  ante  a

onerosidade excessiva. Ainda que o critério para a fixação do preço da tarifa não

tenha  sido  a  distância  a  ser  percorrida  pelo  usuário,  não  se  pode  deixar  de

reconhecer que a cobrança do valor integral do pedágio para aqueles que se veem

obrigados a percorrer diariamente distância ínfima importa em manifesta onerosidade

e desproporcionalidade que deve ser afastada pelo judiciário, mitigando-se, com isso,

os dogmas da separação de poderes e da autonomia de vontades. Deve-se ter em

mente  que  o  valor  da  tarifa  deve  corresponder  à  efetiva  contraprestação  pelos

serviços  prestados,  razão  pela  qual  não  se  sustenta  a  cobrança da  forma  como

realizada pela concessionária, que deve arcar com as consequências advindas da

instalação de posto de cobrança em área com grande densidade populacional. Além

disso, o argumento de que existe via alternativa no local somente seria válido se a

mesma oferecesse perfeitas condições de uso e segurança ao usuário, o que não se

verifica  no  caso  dos  autos.  Precedentes  jurisprudenciais.  Recurso  conhecido  e

provido”. (Apelação Cível nº 2009.001.05607, Rel. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, j.

Em 11/3/2009.)
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A cobrança de tarifa em relação a moradores do Município onde estejam as praças

de  pedágio  se  mostra  desproporcional  e  onerosa,  violando,  por  certo,  diretrizes

básicas das relações jurídicas de consumo (art. 51, IV). Em assim sendo, objetiva

esta proposição equacionar as desigualdades, extinguindo a tarifa para os moradores

de Municípios onde esteja localizada a praça de pedágio.

Por último, oportuno destacar que, no Estado do Paraná, foi apresentado projeto

idêntico,  que  restou  transformado  na  Lei  nº  15.607,  de  15/8/2007,  beneficiando

moradores de 27 Municípios.

Diante da relevância do tema, solicito o apoio dos demais pares para a aprovação

desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 928/2011

Estabelece  critérios  para  a  distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao

transporte escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O valor do repasse dos recursos financeir os estaduais aos Municípios, para

fins  de  manutenção  e  custeio  do  transporte  escolar  de  alunos  da  rede  pública

estadual, obedecerá aos seguintes critérios:

I - número de alunos da rede estadual transportados da área rural registrado no

censo escolar do exercício anterior à liberação dos recursos;

II - extensão territorial do Município;

III - outros critérios definidos pelo órgão estadual competente.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à transferência dos recursos

provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, executado pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna, tendo em vista a



254
____________________________________________________________________________

Lei nº 10.709, de 31/7/2003, que acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394,

de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Os  referidos  incisos  dispõem  que  o  Estado  assumirá  o  transporte  escolar  dos

alunos da rede estadual e que o Município assumirá o transporte dos alunos da rede

municipal. No entanto, faz-se necessário estabelecer os critérios que impliquem uma

distribuição mais justa de recursos,  de acordo com a conjugação dos fatores que

acarretam as despesas diversas.  A alocação de recursos será feita  com base na

construção  de  um  modelo  matemático  de  modo  a  estimar  as  despesas  com  a

manutenção do transporte, a distância percorrida, a situação de precariedade das

estradas, bem como o número de alunos a transportar. É importante ressaltar que

quanto maior a distância percorrida maiores serão os gastos.

Anualmente, os Municípios remeterão ao órgão competente demonstrativo com as

despesas,  para  que,  caso  necessário,  possa  revisá-las  de  modo  a  aumentar  ou

diminuir os recursos.

Por  esses motivos,  contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei, garantindo a segurança, o conforto e a pontualidade dos alunos

na sala de aula.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 868/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 929/2011

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público

de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do usuário do serviço

público no Estado, nos termos deste Código. 

Art. 2º - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se

aos serviços públicos prestados:

I - pela administração pública direta, autárquica e fundacional;

II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra

forma de delegação por meio de convênio.
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Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:

I - a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço;

III - o controle adequado do serviço público;

IV  -  os  decorrentes  de  tratados  ou  convenções,  leis,  regulamentos  e  atos

normativos expedidos por autoridades administrativas.

Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

I  -  o  horário  de  funcionamento  dos  órgãos  e  das  entidades  da  administração

pública;

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do setor responsável pelo atendimento ao público;

III  -  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;

IV  -  a  autoridade  ou  o  órgão  responsável  pelo  recebimento  de  reclamações  e

sugestões;

V - a tramitação do processo administrativo em que figure como interessado;

VI  -  a  decisão  proferida  e  a  sua  motivação,  inclusive  opiniões  divergentes,

constante  em processo administrativo  em que figure como interessado,  sendo-lhe

conferido o direito à obtenção de cópia de inteiro teor do respectivo processo;

VII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação dos serviços

públicos, recebendo o usuário,  em tempo hábil,  cobrança por meio de documento

contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da  extensão  do  serviço

prestado;

VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham informações quanto

a gastos, licitações e contratações,  de modo a permitir  acompanhamento e maior

controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em registros e arquivos

das  repartições  públicas,  com  o  fornecimento  de  certidões,  se  solicitadas,  e

observado o disposto no § 1º.

§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros, fichas, registros e

dados  pessoais  a  seu  respeito,  inexatidão  a  que  não  tiver  dado  causa,  poderá
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requerer  a  sua  correção,  sem  ônus,  a  qual  será  feita  no  prazo  de  dez  dias,

prorrogável  uma  vez  por  igual  período,  contado  do  recebimento  da  solicitação,

devendo o servidor responsável comunicar a alteração ao requerente no prazo de

cinco dias.

§ 2º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo

previstas na Constituição da República ou em lei específica.

§ 3º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos a decisão administrativa que

devam ser  formalizados  por  meio  de publicação  no  órgão oficial  de  imprensa do

Estado somente serão feitos a partir  do dia em que o respectivo processo estiver

disponível para conhecimento do interessado, na repartição competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço público deve

oferecer ao usuário acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;

II - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;

III  -  sistema  de  comunicação  visual  adequado,  com  a  utilização  de  cartazes,

indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;

IV -  minutas  de  contratos-padrões,  redigidas  em termos  claros,  com caracteres

legíveis e de fácil compreensão. 

Art. 6º - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes públicos e dos

prestadores de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às pessoas com

idade acima de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;

III  -  igualdade de tratamento,  sendo vedado qualquer  tipo de discriminação não

previsto em lei;

IV - racionalização na prestação do serviço;

V  -  adequação  entre  meios  e  fins,  sendo  vedada  a  imposição  de  exigências,

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao público;

VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;
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IX - reconhecimento, pelo próprio agente público, da autenticidade de documento

que instruirá procedimento administrativo, à vista dos originais;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, especialmente aos

portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado;

XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas repartições públicas ou

no  momento  de  suas  respectivas  ações,  quando  estas  ocorrerem  fora  das

repartições.

Parágrafo  único  -  O  agente  público  poderá  dispensar  a  exigência  de

reconhecimento  de  firma  mediante  a  apresentação  de  documento  de  identidade

oficial  em  que  conste  a  firma  do  signatário,  quando  não  houver  dúvida  de  sua

veracidade e não houver norma legal que o exija.

Art.  7º - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades do Estado

buscarão atender aos seguintes objetivos:

I - melhoria da qualidade dos serviços públicos;

II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços públicos;

III - apuração de ilícitos administrativos;

IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;

V - proteção dos direitos dos usuários.

Art. 8º - O assunto submetido ao conhecimento da administração tem o caráter de

processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de

2002.

Art.  9º  -  O  processo  administrativo  será  instaurado  de  ofício  ou  mediante

representação de qualquer usuário de serviço público ou de órgão ou entidade de

defesa do consumidor.

Art. 10 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria-Geral do Estado, instituída

pela Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, e deverá conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;

II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de comunicações;

III - informações sobre o fato e sua autoria;

IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
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V - data e assinatura do denunciante.

§ 1º - O requerimento verbal será reduzido a termo.

§  2º  -  Os  prestadores  de  serviço  deverão  colocar  à  disposição  do  usuário

formulários  simplificados  e  de  fácil  compreensão  para  a  apresentação  do

requerimento previsto no “caput”  deste artigo,  contendo reclamações e sugestões,

ficando facultada ao usuário a sua utilização.

Art.  11  -  Será  rejeitada,  por  decisão  fundamentada,  a  representação

manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da intimação do

denunciante ou seu representante. 

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que emitiu a

decisão  a  que  se  refere  o  “caput”,  que  poderá  reconsiderar  sua  decisão  ou

encaminhá-lo a instância superior.

Art. 12 - Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de

provas pelos interessados ou terceiros,  estes serão intimados para esse fim, com

antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se a data, o prazo, a forma e

as condições de atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o fornecimento

de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia,

o não atendimento implicará o arquivamento do processo, caso o órgão responsável

por ele não possa obter os dados solicitados de outro modo.

Art. 13 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias para a

manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art.  14 -  A Ouvidoria-Geral do Estado proferirá a decisão, podendo,  conforme o

caso, determinar:

I - o arquivamento dos autos;

II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar os ilícitos

administrativos, civis ou penais, se for o caso;

III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, correção de

erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços, prevenção e correção de

atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção

dos direitos dos usuários.
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Art. 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo a que se

refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras

providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;

III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;

IV -  quinze dias,  para a elaboração de pareceres,  perícias e informes técnicos,

prorrogáveis  por  dez  dias,  a  critério  da  autoridade  superior,  mediante  pedido

fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;

VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;

VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu cargo.

Art.  16 -  Salvo previsão legal  ou motivo de força maior comprovado,  os prazos

processuais não se interrompem nem se suspendem.

Art. 17 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de serviços públicos

celebrados entre o Estado e suas entidades com particulares deverão conter cláusula

que  obrigue  o  concessionário  ou  permissionário  a  manter  uma  ouvidoria  para

recebimento e processamento de reclamações e denúncias.

Art.  18 -  A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções

previstas  no  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  em

legislação complementar, bem como nos regulamentos das entidades autárquicas e

fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas, civis e

penais cabíveis.

Parágrafo  único  -  Às  entidades  particulares,  delegatárias  de  serviço  público  a

qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos respectivos atos ou contratos de

delegação com base na legislação vigente. 

Art. 19 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao processo administrativo

constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 20 - Ficam revogadas a Lei n° 11.751, de 16 de  janeiro de 1995, e a Lei n°

12.628, de 6 de outubro de 1997.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação:  No Estado democrático,  o governo deve  promover  o  bem-estar  da

população,  assegurando  o  exercício  dos  seus  direitos.  O  direito  à  prestação  de

serviços de qualidade,  o acesso à informação e a ampliação dos mecanismos de

controle  e de  transparência  na  gestão  do  bem público  devem ser  incentivados  e

praticados,  para  defesa  do  cidadão  e  aperfeiçoamento  do  próprio  processo

democrático.

O  serviço  público  é  bastante  diferente  dos  serviços  prestados  pelas  empresas

privadas  ou  pelos  prestadores  autônomos,  uma  vez  que  está  subordinado  à

coletividade,  portanto,  trata-se  de  um  interesse  maior  que  o  interesse  de  cada

cidadão.  Assim,  o Estado,  por  critérios  jurídicos,  técnicos e econômicos,  define  e

estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou de utilidade pública, e ainda se

esses  serviços  serão  prestados  diretamente  pela  estrutura  oficial  ou  se  serão

delegados a terceiros. A reforma administrativa deu nova dimensão às relações entre

a administração pública e o usuário dos serviços, com a previsão de várias formas de

participação do cidadão na administração pública direta e indireta, deixando para a lei

ordinária a competência para disciplinar e regular a matéria.

Na atualidade, tem-se exigido da administração pública o estabelecimento de novas

relações  com  o  usuário  de  seus  serviços.  Ao  Estado  incumbe  promover  sua

modernização,  com  o  estabelecimento  de  metas  e  indicadores  que  lhe  garantam

eficiência e capacidade de fiscalização, para adequar-se às exigências decorrentes

da conscientização do direito de cidadania, que provoca uma inversão de enfoque na

relação  entre  o  poder  público  e  o  cidadão.  O eixo  dessa relação passa a  ser  o

cidadão, cabendo ao Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o

exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o estabelecimento

de mecanismos para  garantir  aos  usuários  de  seus serviços,  prestados direta  ou

indiretamente, o processamento das reclamações relativas à prestação dos serviços

públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário

e a avaliação periódica da qualidade dos serviços; o acesso dos usuários a registros

administrativos e a informações sobre atos de governo, assegurados os direitos e
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garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do art. 5º da Constituição da

República; e a disciplina da representação contra o exercício negligente ou o abuso

de cargo, emprego ou função na administração pública.

Como  essas  novas  regras  estão  inseridas  no  §  3º  do  art.  37  da  Lei  Maior,

dispositivo  que  inicia  o  Capítulo  VII,  destinado  à  administração  pública  direta  e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, cabe a cada um desses entes federativos, nos respectivos âmbitos de

atuação, editar a norma legal a que se refere o Texto Constitucional.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, incumbe ao

poder  público,  nas  três  esferas de  governo,  na  forma da lei,  diretamente  ou  sob

regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  mediante  licitação,  a  prestação  de

serviços públicos. A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.  175 da

Constituição Federal,  enumera, no seu art. 7º,  sem prejuízo do disposto na Lei nº

8.078, de 11/9/90, os direitos e as obrigações dos usuários, tais como receber serviço

adequado  e  informações  para  a  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  e

contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos

quais lhes são prestados os serviços. 

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do serviço público

o acesso à informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado

do serviço prestado, e, como deveres dos agentes públicos e dos prestadores do

serviço,  a  urbanidade  e  o  respeito  no  atendimento  aos  usuários,  a  igualdade  de

tratamento, vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do serviço,

o  cumprimento  de  prazos  e  normas  procedimentais,  a  adoção  de  medidas  de

proteção à saúde e à segurança dos usuários, a manutenção de instalações limpas,

sinalizadas,  acessíveis  e  adequadas  ao  serviço  prestado,  e  a  apresentação  da

identificação funcional  do servidor,  entre  outros  deveres.  As normas nela contidas

aplicam-se  aos  serviços  públicos  prestados  pela  administração  pública  direta,

autárquica  e  fundacional  e  pelo  particular,  mediante  concessão,  permissão  e

autorização.

A  proposta  também  encontra  respaldo  no  princípio  norteador  dos  atos  da
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administração  pública  que  determina  a  supremacia  do  interesse  público  sobre  o

particular. Trata-se de princípio jurídico-doutrinário que sempre deve pautar a conduta

dos administradores públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e

do abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a responsabilidade

do  Estado.  Coaduna-se,  da  mesma  forma,  com  os  princípios  constitucionais

regedores dos atos do administrador público, estabelecidos no “caput” do art. 37 da

Carta  Magna,  com  a  redação  que  lhe  deu  a  Emenda  à  Constituição  nº  19,

especialmente no que tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da

eficiência.

Pelas  razões  acima aduzidas  e  por  se  tratar  de  assunto  de  suma importância,

contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste importante projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 869/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 930/2011

Altera a Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a

delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa os veículos emplacados no

Município onde esteja instalada a praça de cobrança ou cujo proprietário resida a

uma distância de até 50km da praça de cobrança.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011. 

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto de lei  em epígrafe não objetiva discutir  a legitimidade da

cobrança do pedágio, pois é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 150,
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V;  viabiliza-o  como  forma  de  contraprestação  pelos  serviços  prestados  em

decorrência da conservação da via pública.  E é certo que a essência do contrato

administrativo de concessão deve refletir o direito ao equilíbrio econômico e financeiro

do contrato.

O valor das tarifas, no entanto, não pode jamais inviabilizar os direitos e garantias

fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas, que são

os cidadãos.

Dessa feita, impingir a cobrança a moradores da zona rural de pequenos Municípios

ou  ainda  dividir  áreas  de  intensa  densidade  populacional  acarreta  repercussões

financeiras  e,  consequentemente,  onera  de  forma  desproporcional  aqueles  que

habitam  a  localidade  e  necessitam  realizar  percursos  de  poucos  quilômetros  de

extensão para, por exemplo, levar os filhos à escola, ir ao hospital mais próximo ou

até mesmo chegar ao centro de sua cidade.

Para  fins  de  elucidação,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  em  recente

decisão, assim se manifestou:

“Direito  Administrativo.  Pedido  de  isenção  do  pagamento  de  tarifa  cobrada  por

concessionária exploradora de rodovia federal formulado por morador de Município

cortado pela praça do pedágio.

Relação  jurídica  de  consumo,  que  justifica  a  intervenção  do  judiciário,  ante  a

onerosidade excessiva. Ainda que o critério para a fixação do preço da tarifa não

tenha  sido  a  distância  a  ser  percorrida  pelo  usuário,  não  se  pode  deixar  de

reconhecer que a cobrança do valor integral do pedágio para aqueles que se veem

obrigados a percorrer diariamente distância ínfima importa em manifesta onerosidade

e desproporcionalidade que deve ser afastada pelo judiciário, mitigando-se, com isso,

os dogmas da separação de poderes e da autonomia de vontades. Deve-se ter em

mente  que  o  valor  da  tarifa  deve  corresponder  à  efetiva  contraprestação  pelos

serviços  prestados,  razão  pela  qual  não  se  sustenta  a  cobrança da  forma  como

realizada pela concessionária, que deve arcar com as consequências advindas da

instalação de posto de cobrança em área com grande densidade populacional. Além

disso, o argumento de que existe via alternativa no local somente seria válido se a

mesma oferecesse perfeitas condições de uso e segurança ao usuário, o que não se
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verifica  no  caso  dos  autos.  Precedentes  jurisprudenciais.  Recurso  conhecido  e

provido”. (Apelação Cível nº 2009.001.05607, Rel. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, j.

Em 11/3/2009.)

A cobrança de tarifa de moradores do Município onde estejam as praças de pedágio

se  mostra  desproporcional  e  onerosa,  violando,  por  certo,  diretrizes  básicas  das

relações jurídicas de consumo (art. 51, IV). Em assim sendo, objetiva esta proposição

equacionar as desigualdades, extinguindo a tarifa para os moradores de Municípios

onde esteja localizada a praça de pedágio.

Por último, é oportuno destacar que, no Estado do Paraná, foi apresentado projeto

idêntico  que  restou  transformado  na  Lei  nº  15.607,  de  15/8/2007,  beneficiando

moradores de 27 Municípios.

Diante da relevância do tema, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação da

matéria em análise.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 931/2011

Obriga  os  estabelecimentos  que  menciona  a  fornecer  ao  consumidor  bula  de

medicamento em braile ou em áudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o estabelecimento que comercializa medicamento no varejo obrigado a

fornecer  ao  consumidor  que  o  solicitar  o  conteúdo  da  bula  do  medicamento  em

gravação digital.

Parágrafo único - O consumidor de que trata o “caput” deste artigo fica responsável

por apresentar o equipamento em que será gravada a bula.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - O estabelecimento a que se refere o art. 1º terá o prazo de cento e vinte

dias a contar da data da publicação desta lei para se adequar ao disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues
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Justificação: A deficiência visual acarreta sérias restrições na vida do portador de

necessidades  especiais,  entre  as  quais  a  impossibilidade  de  acesso  direto  aos

veículos  de  comunicação  escrita  utilizados  pelos  videntes.  Cotidianamente,  ela

dificulta o acesso do deficiente visual às informações, acarretando dificuldades na

prática de várias atividades.

O sistema braile é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas

portadoras de deficiência visual. Como é notório, o acesso à informação é condição

fundamental para o exercício da cidadania.

É de notar, ainda, que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e

ao Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a proteção

dos  direitos  e  a  integração  social  dos  portadores  de  deficiência.  O  projeto  ora

apresentado,  amparado  na  competência  legislativa  mencionada,  configura  medida

inclusiva,  uma  vez  que  propiciará  maior  autonomia  aos  deficientes  visuais,

proporcionando-lhes  o  conhecimento  das  orientações  constantes  nas  bulas  dos

medicamentos, ao criar para os estabelecimentos farmacêuticos a obrigação legal de

transcrever as bulas em braile.

Ressalte-se,  ao  final,  que  a  inclusão  social,  foco  universal  na  busca  de  uma

sociedade menos desigual e voltada para os valores da cidadania, demanda que se

garanta ao portador de necessidades especiais o acesso aos meios de produção e

consumo, sendo condição indispensável ao exercício do referido direito a adequada

informação sobre as características dos produtos e dos serviços.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei, direcionado à garantia dos direitos dos portadores de deficiência visual.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Wander

Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 654/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 932/2011

Altera o art. 2º da Lei nº 12.460 de 15 de janeiro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
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“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - O exame previsto nesta lei será realizado no prazo de seis meses

contados da data da intimação pessoal da autoridade responsável pela liberação do

procedimento.”.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Muito embora a Lei nº 12.460, de 1997, originada do Projeto de Lei nº

731/96,  do  Deputado  Miguel  Martini,  determine  o  pagamento  pelo  Estado  das

despesas com o exame do ácido desoxirribonucleico - DNA - para a investigação de

paternidade, o que tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros

da Defensoria Pública que procuram nosso gabinete, é que os exames estão sendo

marcados para o ano de 2016, o que, na prática, equivale à denegação do acesso á

Justiça. O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no regulamento

da lei  citada (Decreto nº 41.420,  de 2000),  que, em seu art.  5º,  determina que a

Secretaria de Estado da Saúde autorize, no máximo, 200 exames por mês.

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2º da referida lei um parágrafo

único que estabeleça, após a solicitação do magistrado, o prazo de um ano para a

realização  dos  exames.  De  outra  forma,  o  que  estaremos  presenciando  é  a

revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em razão da perda de

sua eficácia.

Para nos adaptarmos aos requisitos de previsão orçamentária estabelecidos na Lei

de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a vigência da lei resultante deste projeto

tenha início no ano seguinte ao de sua publicação. Dessa forma, a Lei Orçamentária

poderá, nos termos do art. 3º da lei que esperamos alterar, conter a previsão dos

gastos  e  dos  recursos  para  sua  provisão,  sem  desrespeito  ao  que  dispõe  a  Lei

Complementar nº 101, de 2000. Assim, por se tratar de medida que tem por escopo

unicamente preservar a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos contar

com o apoio dos colegas Deputados para a aprovação deste projeto de lei.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 795/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 933/2011

Estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e implementação de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos, nos termos do § 3º do art. 24 da

Constituição da República.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de domínio público

é restrito aos proprietários ou àqueles por eles autorizados, e os serviços públicos,

definidos  em  lei  municipal,  desempenhados  por  associação  de  moradores,

devidamente constituída;

II - condomínio urbanístico o terreno sobre regime de copropriedade, dividido em

unidades  autônomas  destinadas  a  abrigar  edificações  residenciais,  às  quais

correspondem frações ideais das áreas de uso comum;

III  -  infraestrutura  básica  os  sistemas  de  abastecimento  de  água  potável,

esgotamento  sanitário,  distribuição  de  energia  elétrica,  manejo  de  águas  pluviais,

pavimentação e disposição adequada de resíduos sólidos;

IV  -  infraestrutura  complementar  a  arborização  viária,  as  redes  de  telefonia,

comunicação  e  de  gás  canalizado  e  os  demais  elementos  não  considerados

infraestrutura básica.

Art.  3º  -  A  instituição  de  loteamento  fechado  ou  condomínio  urbanístico  fica

condicionada à existência de plano diretor do Município, aprovado ou revisto após a

promulgação  da  Lei  nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  e  sujeita-se  a  suas

disposições.

Art. 4º - É vedada a instituição de condomínio urbanístico:

I  -  na  hipótese de  o  empreendimento  impedir  a  continuidade  do  sistema viário

existente ou projetado ou o acesso a bens públicos;
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II - em áreas:

a)  necessárias  à  preservação  ambiental  e  à  defesa  do  interesse  cultural  ou

paisagístico;

b) sem condições de acesso pelo sistema viário oficial;

c) sem infraestrutura sanitária adequada;

d) com condições geológicas inadequadas à edificação;

e) com declividade natural igual ou superior ao 30% (trinta por cento);

f)  com  problemas  de  erosão  em  sulcos  e  voçorocas,  até  sua  estabilização  e

recuperação;

g) aterradas com material nocivo à saúde pública;

h) em condições sanitárias inadequadas devido à poluição;

i)  alagadiças  ou  contíguas  a  mananciais,  cursos  de  água,  represas  e  demais

recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

j) alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas providências para

assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo  único  -  Em  áreas  com  as  características  descritas  na  alínea  “a”  do

“caput”, poderá ser instalado condomínio urbanístico, caso haja justificado interesse

público de ordem ambiental.

Art. 5º - Competirá aos condôminos ou a associação de bairros, respectivamente,

nos condomínios ou nos loteamentos fechados, a manutenção do sistema viário, das

áreas destinadas ao uso comum e da infraestrutura complementar interna.

Art.  6º  -  Para  a  implantação  de  condomínio  urbanístico  com  área  superior  a

10.000m² (dez mil metros quadrados) ou de loteamento fechado, o empreendedor

destinará ao uso público área externa equivalente a pelo menos 25% (vinte por cento)

da área do empreendimento.

Art. 7º - A área a que se refere o art. 6º poderá ser:

I - ampliada por lei municipal;

II - localizada em qualquer parte do Município, conforme legislação municipal.

Art. 8º - Caberá ao empreendedor:

I - a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a equipamento

comunitário;
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II - a implementação da infraestrutura básica, do sistema viário, das áreas de uso

comum e de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme projeto

previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Há  ausências  de  normas  gerais  que  disciplinem  os  chamados

loteamentos fechados, bem como os condomínios urbanísticos, embora estes sejam

uma prática cada vez mais corriqueira não apenas nos grandes centros urbanos, mas

igualmente  em  cidades  de  médio  e  pequeno  porte,  como  um  dos  efeitos  na

organização das cidades do crescimento da violência.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 20/2007, que tem por escopo

promover a revisão da Lei de Parcelamento do Solo - Lei nº 6.766, de 19/12/79, no

qual pretende-se disciplinar a matéria. Ocorre que não há previsão para a aprovação

desse projeto, cuja tramitação pode consumir alguns anos, como aconteceu, entre

outros,  com  o  Estatuto  da  Cidade,  que  tramitou  durante  13  anos  no  Congresso

Nacional.

Havendo, pois, a ausência de normas gerais, o Estado pode legislar, com base no §

3º do art. 24 da Constituição da República, uma vez que a matéria se enquadra no

direito  urbanístico.  Este  projeto  teve  com inspiração a  proposição que  tramita  no

Congresso  Nacional.  Não  obstante,  os  debates  desta  Casa  devem  aperfeiçoar  a

proposição, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Wander

Borges. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 712/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 934/2011

Acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.866, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º.
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“Art. 15 - (...)

§ 4º - Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato  de  parceria  público-privada  de  concessão  de  rodovia  estadual  só  será

permitida a partir do momento em que a rodovia apresente condições adequadas de

funcionamento, conforme avaliação do órgão técnico competente, com, no mínimo,

acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimentação, bem como, a critério

do mesmo órgão, um ou mais dos seguintes elementos:

I - pista dupla ou terceira pista nos aclives;

II - reboque;

III - ambulância e atendimento médico;

IV - telefones de emergência ao longo da rodovia.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto de lei  tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não está  em condições de ser  oferecido pelo poder  público,  o que se

afigura extremamente injusto.

Pretende-se exigir que a cobrança de tarifa relativa à concessão de rodovia só seja

permitida  a  partir  do  momento  em  que  a  rodovia  apresente,  em  condições

adequadas, pelo menos acostamento, sinalização horizontal e vertical, pavimento ou

pista dupla. Além do mais, a cobrança só será iniciada se houver prévia avaliação do

órgão  estadual  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato  de

parceria público-privada,  medida necessária para garantir  ainda mais a segurança

dos usuários. Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares à

aprovação do projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 836/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 935/2011

Altera  a  Lei  nº  11.720,  de  28  dezembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  Política

Estadual de Saneamento Básico.



271
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVII:

“Art. 4º - (...)

XVII - implantação de estação de tratamento de esgoto em todos os Municípios do

Estado.”.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  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

Hídicos - 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.

- 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 936/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 389/2007)

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos restaurantes e bares

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  bares  e  restaurantes  estabelecidos  no  Estado  ficam  obrigados  a

oferecer cardápios em braile para o atendimento dos portadores de deficiência visual.

Art.  2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: Este projeto visa obrigar bares e restaurantes a manter cardápios em

braile para atendimento a deficientes visuais. Trata-se de medida necessária,  uma

vez que freqüentar  bares e restaurantes não constitui apenas uma opção de lazer,

mas uma necessidade da vida moderna, em que o hábito de tomar refeições ou fazer

lanches fora de casa se torna cada vez mais comum.

A oferta de cardápio em braile  possibilitaria aos deficientes visuais a autonomia

necessária no dia-a-dia, pois poderiam freqüentar tais ambientes sem necessidade de

acompanhante. 

Para eliminar a discriminação que incide sobre a população economicamente ativa

com deficiência visual, solicitamos aos nobres pares a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 937/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.621/2010)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Madre de Deus de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Madre de Deus de Minas imóvel com
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área de 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados) e benfeitorias, situado no

local denominado Pastinho da Ponte, nesse Município e registrado sob o nº 7.280, a

fls. 118 do Livro 2L-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Madre

de Deus de Minas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG, se for

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Antônio Júlio

Justificação:  Tem por  objetivo o projeto de  lei  aqui  apresentado de formalizar  a

doação de um imóvel pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG ao Município de Madre de Deus de Minas.

A referida autarquia teve o imóvel incorporado ao seu patrimônio em 1988 e, sob a

vigência de um contrato de comodato, permite que a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - Apae desse Município faça uso do bem.

A transferência do domínio do imóvel é fundamental para assegurar à entidade o

exercício de suas atividades no local, além de credenciá-la a receber verbas para

realização de obras.

Considerando o interesse público que norteia essa doação e o relevante trabalho

filantrópico desenvolvido pelas Apaes de nosso Estado, contamos com o apoio dos

ilustres 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 938/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.982/2010)

Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta,

com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: O Clube do Cavalo de Córrego Danta, entidade civil de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  com  sede  nesse  Município  e  foro  na  Comarca  de  Luz,  visa

promover o desenvolvimento da atividade agropecuária, com especial observância às

técnicas de produção e manejo e à qualidade dos produtos comercializados.

Com  duração  indeterminada,  a  entidade  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais

no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por sua importância e por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que

dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, contamos com o apoio dos

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 939/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.698/2007)

Regulamenta o regime jurídico dos bens materiais inventariados como patrimônio

cultural no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Constitui  forma  de  proteção  ao  patrimônio  cultural  o  Inventário  do

Patrimônio Cultural, nos termos do disposto no art. 216, § 1º, da Constituição Federal,

e art. 209 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  Os  bens  materiais  inventariados  como  patrimônio  cultural  gozam  de

especial proteção, com vista a evitar o seu perecimento ou degradação, apoiar a sua

conservação e divulgar sua existência.

Art. 3º - O inventário consiste na identificação das características, particularidades,

histórico e relevância cultural,  objetivando à proteção dos bens culturais materiais,

públicos ou privados, adotando-se, para sua execução, critérios técnicos objetivos e

fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística

e antropológica, entre outros.
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Parágrafo único -  A regulamentação do procedimento de execução do inventário

será definida em decreto.

Art.  4º  -  Os  bens  culturais  inventariados  somente  poderão  ser  demolidos,

destruídos, deteriorados, descaracterizados ou alterados mediante prévia análise e

autorização, tecnicamente justificada, do órgão do patrimônio cultural competente.

Parágrafo único - O descumprimento ao previsto no “caput” sujeitará o responsável

às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

Art. 5º - Os proprietários e possuidores de bens inventariados deverão:

I - Facilitar ao poder público a adoção das medidas que resultem necessárias para

execução da lei, inclusive franqueando o acesso dos órgãos competentes aos bens

inventariados, quando necessário.

II - Conservar e proteger devidamente o bem.

III  -  Adequar  o  destino,  o  aproveitamento  e  a  utilização do  bem  à garantia  da

respectiva conservação e promoção.

Art. 6º - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais -

Iepha - manterá registro atualizado e público de todos os bens culturais inventariados

existentes no Estado.

Art.  7º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Arlen Santiago

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.
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Esse projeto objetiva suprir a lacuna até então 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 Estadual 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 do projeto em tela.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 93/2011, nos termos com § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 940/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.438/2009)

Veda a realização dos exames que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  vedada  a  realização  de  exames  optométricos,  a  manutenção  de

equipamentos médicos e a venda sem prescrição médica de óculos de grau e lentes

de  contato  no  interior  dos  estabelecimentos  comerciais  denominados  óticas  ou

estabelecimentos congêneres, ou mesmo fora de suas dependências.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - exames optométricos os exames de refração e a adaptação de lentes de contato;

II - equipamentos médicos a lâmpada de fenda, o autorrefrator, o ceratômetro, o

refrator e o oftalmoscópio direto.

Art. 2º - Fica vedado ainda aos estabelecimentos de que trata o art. 1º a realização,

por qualquer meio, de anúncios sugerindo a adaptação de lentes de contato.

Parágrafo único -  O não-cumprimento  desta  lei  sujeitará  o  infrator  às  seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II  -  multa,  no valor  de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;
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IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art.  3º  -  A fiscalização do cumprimento  desta  lei  ficará  a  cargo  dos  órgãos  de

proteção e defesa do consumidor.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O projeto decorre da necessidade de proteger e zelar pela saúde da

população,  notadamente  no  que  se  refere  aos  usuários  de  lentes  de  grau  e  de

contato,  os  quais,  por  falta  de  informação,  podem  ser  induzidos  a  procurar  os

estabelecimentos comerciais denominados óticas para a compra de tais lentes sem a

devida prescrição médica.

Tal procedimento coloca em risco a saúde pública. Assim, não há dúvidas sobre a

importância  do  projeto,  diante  da  necessidade  de  coibir  a  prática  de  atividades

privativas de médico oftalmologista por pessoas não habilitadas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 941/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.987/2009)

Dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, nos postos de combustíveis e

nos  restaurantes  localizados  às  margens  das  rodovias  estaduais,  alertando

motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e

medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  postos  de  combustíveis  e  restaurantes  localizados  às  margens  de

rodovias estaduais, administradas direta e indiretamente pelo Governo do Estado e

ainda sob o regime de concessão, devem afixar em suas dependências, em local

visível, cartazes informativos alertando os motoristas de caminhões sobre os riscos

de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias a partir da data

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  É sabido  por  todos que combinar  o  uso  de  álcool  ou  drogas  com

direção é algo extremamente perigoso e nocivo tanto para quem usa, quanto para a

sociedade;  contudo  o  uso  de  álcool,  drogas  e  anfetaminas  vem  aumentando

consideravelmente entre os caminhoneiros  de estrada,  o que torna o assunto um

grave problema de saúde pública.

Conforme reportagens televisivas veiculadas, pesquisas recentes comprovam que a

maioria desses trabalhadores utiliza essas substâncias como forma de amenizar o

cansaço  e  domar  o  sono  constante.  Alguns  chegam  a  dirigir  por  18  horas

consecutivas.  De  acordo  com  estudos  realizados,  que  traçam  o  perfil  dos

caminhoneiros,  44% dos motoristas  de caminhão consomem bebida alcoólica nas

estradas, e 8% usam drogas.

Para justificar as poucas horas de sono e o consequente uso desses produtos, a

falta  de  tempo ou a  pressa ocupam o topo na lista de  razões.  A maioria  desses

profissionais recebe comissão pelos trabalhos efetuados, por isso diminuem o tempo

de descanso e as horas de sono para ficarem mais tempo ao volante. Assim, quanto

mais tempo rodarem, maiores são as chances de obterem melhores salários.

Outra pesquisa realizada, publicada na revista “Saúde Pública”, em 2007, estudou o

comportamento  de  91  caminhoneiros  que  foram  entrevistados  em  postos  de

combustíveis localizados em rodovias que ligam o Estado de Minas Gerais a São

Paulo.  As  informações  colhidas  revelam  assustadores  dados  no  que  tange  ao

consumo de substâncias  não recomendadas:  66% utilizavam anfetaminas  durante

seus trajetos, e 91% ingeriam álcool. Os locais preferidos para comprarem e usarem

esses produtos são os postos de combustíveis.

A Lei  Federal  nº  11.075,  mais  conhecida  como  Lei  Seca,  trouxe  significativos

avanços no combate  ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas  durante a

condução  de  seus  veículos;  porém,  ainda  são  em  número  crescente  os  casos

noticiados de motoristas flagrados alcoolizados. 

Alguns  profissionais  da  categoria  afirmam  que  poucos  são  os  motoristas  de
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caminhão  parados  em  batidas  policiais  e  confessam  haver  necessidade  de  uma

fiscalização mais intensa.

Por meio desta proposição, pretende-se afixar cartazes informativos e ilustrativos,

os quais poderão conter imagens que impressionem os caminhoneiros, a ponto de

despertarem  para  as  consequências  e  para  os  riscos  de  fazer  uso  dessas

substâncias. Todos os restaurantes e postos de combustível especificados nesta lei

deverão acomodar as informações em local visível e de fácil acesso aos motoristas,

para que se deparem com esses impressos, imediatamente ao chegarem.

Com a aprovação deste projeto, outras medidas poderiam ser tomadas, através de

campanhas preventivas e informativas voltadas para essa categoria profissional, de

fundamental relevância para a sociedade e para as economias do Estado e do País.

Consideramos de importância, por tratar de assunto de saúde e segurança pública,

alertarmos  esses  trabalhadores,  tanto  pelos  riscos  trazidos  pela  ingestão  dessas

substâncias, quanto pela dependência que podem causar. É nossa competência e

nosso constante desafio promover iniciativas que proponham melhorias na qualidade

de vida da sociedade, através de medidas criteriosas.

Assim sendo, para o estabelecimento e a funcionalidade desta proposição, conto

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 942/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 739/2007)

Dispõe  sobre  a  isenção  das  taxas  de  inscrição  nos  processos  seletivos  das

universidades estaduais para o aluno egresso da rede pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica isento do pagamento das taxas de inscrição nos processos de seleção

para ingresso nos cursos superiores das universidades mantidas pelo poder público

estadual  o aluno que tenha cursado o ensino médio em estabelecimento da rede

pública estadual ou municipal.

Art.  2º  -  O  descumprimento  da  presente  norma  sujeitará  a  autoridade  às

penalidades administrativas cabíveis.
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Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente 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, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

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.

Contamos com a aprovação de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 479/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 943/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 775/2007)

Institui o Programa Caravana da Cidadania nas escolas públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Durante os  meses de fevereiro e março de cada ano,  a Secretaria de

Estado de Educação realizará nas escolas públicas a Caravana da Cidadania, para

possibilitar ao conjunto dos estudantes a confecção de carteira de identidade, carteira

de  trabalho,  título  de  eleitor,  identificação  sangüínea  e  identidade  estudantil  e

cadastros  nos  programas  desenvolvidos  pelo  poder  público  e  nos  bancos  de

empregos.

Art.  2º  -  A Caravana  da  Cidadania  será  realizada  em  parceria  com  os  demais
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órgãos do poder público relacionados ao Programa, Ministério do Trabalho, Justiça

Eleitoral, Hemominas, iniciativa privada e entidades do movimento estudantil (União

Brasileira dos Estudantes Secundaristas - Ubes; União Estadual dos Estudantes de

Minas  Gerais  -  UEE-MG  -;  União  Colegial  de  Minas  Gerais  -  UCMG  -  e  União

Municipal dos Estudantes - Umes de cada Município).

Art.  3º  -  Durante  as  visitas  nas  escolas,  as  equipes  do  Programa  poderão

desenvolver ciclos de debates e atividades culturais relacionados com temas voltados

para a juventude (orientação sexual; prevenção ao uso indevido de drogas; incentivo

à doação de sangue; etc.).

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Objetiva este projeto de lei promover a cidadania plena dos estudantes

das escolas  públicas do Estado,  possibilitando seu acesso a documentos básicos

como carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, carteira estudantil.

Com  o  referido  Programa,  o  poder  público  passa  a  ter  papel  ativo  no  auxílio  à

juventude,  facilitando  seu  acesso  aos  referidos  serviços,  pois  muitos  estudantes

deixam de fazer seus documentos em razão da burocracia dos órgãos competentes.

O Programa Caravana da Cidadania será desenvolvido por uma equipe de trabalho

multidisciplinar,  coordenada pela  Secretaria  de Estado de Educação,  para fazer  o

atendimento às escolas públicas, por meio de convênio com a direção das escolas,

tanto as municipais quanto as estaduais e a Uemg.

As  equipes  seriam  compostas  de  servidores,  colocados  à  disposição  por  seus

respectivos órgãos para fazer  o  atendimento das escolas  públicas e por  meio de

parcerias com a iniciativa privada e entidades estudantis (Ubes, UCMG, UEE-MG e

Umes locais). Pode-se utilizar também o trabalho voluntário da comunidade.

O referido Programa contribuirá para que nossas escolas públicas tenham melhor

qualidade  de  ensino  e  um  bom  relacionamento  entre  a  comunidade  escolar  e  a

comunidade externa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 19/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 944/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.021/2007)

Institui no Estado de Minas Gerais política de educação, prevenção e contenção ao

uso de álcool, tabaco e outras drogas na escola, no trabalho e na família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  política  de  educação,

prevenção e contenção ao uso de álcool,  tabaco e outras drogas no trabalho,  na

família e na escola, com a participação do poder público, da administração direta e

indireta,  empresas  privadas,  organizações  não  governamentais,  sociedade

organizada e movimentos populares.

Art.  2º  -  A política  de  prevenção  ao  uso de  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  no

ambiente do trabalho, da escola e da família, tem por finalidades, entre outras:

I - desenvolver programas de educação, prevenção e contenção ao uso do álcool,

tabaco e outras drogas;

II - promover campanhas educativas, sobre o impacto do uso do álcool, tabaco e

outras drogas na rede pública de ensino, buscando a participação efetiva das escolas

privadas;

III - incentivar a iniciativa privada para que, em suas empresas, desenvolvam ações

de prevenção, educação e contenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas;

IV -  propor mecanismos de incentivo fiscal progressivo, respeitando a legislação

tributária  vigente,  para  as  empresas  que  implantarem  programas  de  educação,

prevenção  e  contenção  ao  uso  do  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  entre  seus

funcionários,  usando  o  critério  de  progressividade  a  equivalência  do  número  de

participantes.

Art. 3º - São princípios básicos da política de educação, prevenção e contenção ao

uso do álcool, tabaco e outras drogas na escola, no trabalho e na família:

I  -  o  enfoque  humanista  com  características  holísticas,  democráticas  e

participativas;

II - a concepção da prevenção em sua totalidade vista como agente de integração

entre o individuo, a escola, o ambiente de trabalho, a família e a comunidade;

III - a abordagem articulada das questões de saúde, bem-estar e integração social

ligadas ao indivíduo e ao grupo;



283
____________________________________________________________________________

IV  -  o  reconhecimento  ao  cidadão,  o  respeito  à  pluralidade e  a  diversidade de

pessoa a pessoa em sua formação cultural e social.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, por decreto, o órgão gestor da

política estadual de educação, prevenção e contenção ao uso de álcool,  tabaco e

outras  drogas  em  ação  conjunta  com  o  Conselho  Estadual  de  Entorpecentes,

iniciativa  privada,  organizações  não  governamentais,  sociedade  organizada,

movimentos populares e instituições religiosas.

Art. 5º - São atribuições do órgão gestor, entre outras, a serem fixadas na presente

lei:

I  -  definir  diretrizes  para  a  implementação  da  política  estadual  de  educação,

prevenção  e  contenção  ao  uso  do  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  na  escola,  no

trabalho e na família;

I  -  instalar  campanhas educativas, instruindo sobre o impacto do uso de álcool,

tabaco e outras drogas no organismo humano;

II - favorecer a contenção e evitar a disseminação do uso do álcool, tabaco e outras

drogas, prevenindo o surgimento da doença;

III  -  estimular  a  convivência  de  grupos  em  atividades  recreativas,  desportivas,

artístico-culturais,  entre  outras,  estabelecendo  tempo  para  a  prática  de  lazer,

respondendo ao interesse dos grupos;

IV - promover a capacitação de recursos humanos para o surgimento de agentes de

auto-ajuda;

V - criar e orientar equipes, repassando técnicas, dados, conhecimentos específicos

nos cuidados com a saúde, com a prevenção e motivação para um viver mais pleno e

sadio;

VI  -  articular,  coordenar  e  supervisionar  planos,  programas  e  projetos  na

sustentação da implementação e continuidade de ações motivadoras;

VII  -  participar  na  elaboração  de  planos,  negociação  de  programas,  estudos  e

projetos voltados para a educação, prevenção e contenção do uso de álcool, tabaco e

outras drogas.

Art.  6º  -  As  ações decorrentes  desta  lei,  promovidas por  instituições  públicas e

privadas, priorizarão o uso da estrutura funcional existente, contando com recursos

humanos qualificados.
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§ 1º - Entende-se por recursos humanos qualificados os profissionais com formação

específica na área de medicina do trabalho.

§ 2º - A equipe de trabalho com profissionais qualificados pode ser composta por

pessoas de comprovada aptidão para a tarefa de inter-ajuda.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O crescente consumo de drogas tem sido um dos problemas mais

graves da nossa civilização,  aumentando a cada dia.  As conseqüências afetam a

sociedade  como um  todo,  e  não  há  nenhum  setor  que  esteja  imune  à  violência

causada pelas drogas.

A violência  se  incorpora  ao  cotidiano  das  pessoas,  principalmente  nos  grandes

centros urbanos. A impunidade, a miséria e a injustiça social são alguns dos fatores

que contribuem para a disseminação das drogas.

As instâncias que poderiam coibir a violência às vezes contribuem para ela, e as

drogas são introduzidas na sociedade em seus setores mais puros, quais sejam, a

família e a escola. Se certos valores não são desenvolvidos na família e na escola,

ficará  o  vazio  que poderá  ser  preenchido  com  a  droga.  As  injustiças  sociais,  as

discriminações e a miséria enfraquecem e tornam esses meios suscetíveis às drogas.

É  nesse contexto  que  buscamos  criar  o  programa de  instituição  de  política  de

educação,  prevenção  e  contenção  ao  uso  de  álcool,  tabaco  e  outras  drogas  na

escola, no trabalho e na família. Tal programa é de fundamental importância para o

aperfeiçoamento de toda a sociedade. 

É certo que Minas Gerais precisa adotar medidas voltadas para a eliminação das

drogas,  diretamente  em  suas  origens,  o  que  implicará,  conseqüentemente,  a

diminuição da violência, a melhoria na qualidade de vida e da educação e a evolução

de uma sociedade mais justa e fraterna. A aprovação deste projeto de lei é um passo

importante nesse rumo.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 945/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.977/2007)

Dispõe sobre a Política Estadual de Redução de Danos Causados à Saúde dos

Usuários de Drogas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - O Sistema único de Saúde - SUS - atuará prevenindo a transmissão de

patologias entre usuário de drogas de acordo com uma concepção de redução de

danos em saúde pública.

Parágrafo  único  -  Incluem-se  no  Sistema  de  que  trata  o  “caput”  as  unidades

públicas e privadas do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais,  por

intermédio de seus órgãos especializados.

Art. 2º - As atividades de redução de danos a serem desenvolvidas pelos órgãos a

que se refere o art. 1º são:

I  - promoção de iniciativas e campanhas de orientação e aconselhamento sobre

riscos à saúde decorrentes do uso de drogas;

II - divulgação e orientação de procedimentos destinados a reduzir riscos inerentes

ao uso de drogas, nos diversos segmentos da sociedade civil;

III - distribuição gratuita de preservativos e orientação sobre seu uso;

IV - distribuição gratuita de insumos descartáveis, mediante troca por equipamentos

utilizados;

V - distribuiição gratuita de água potável em eventos com aglomeração de pessoas;

VI - oferecimento e/ou encaminhamento dos usuários de drogas aos serviços de

atenção integral à saúde, incluindo-se o tratamento para dependentes químicos.

Art.  3º  -  De  acordo  com  a  concepção  de  redução  de  danos,  é  permitida  e

incentivada  a  troca  gratuita  de  seringas  descartáveis  para  usuários  de  drogas

injetáveis,  por  prestadores de serviços de saúde e outros autorizados,  desde que

observadas as disposições desta lei.

§ 1º - Cabe ao SUS, por meio dos órgãos especializados que indicar e de acordo

com as normas do Ministério da Saúde, credenciar instituições e entidades para fazer

a troca gratuita de seringas para usuários de drogas injetáveis. 

§ 2º - Na troca gratuita de seringas descartáveis será dada preferência à troca por

equipamentos potencialmente infectados pelo uso. 
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Art. 4º - O acompanhamento e monitoramento das atividades que visam à redução

de danos objetivam a prevenção e o controle das patologias de transmissão por uso

de drogas e equipamentos compartilhados, abrangendo, entre outras medidas:

I  -  o  desenvolvimento  de  projetos  de  capacitação  técnica  dos  profissionais

responsáveis;

II  -  a  elaboração  e  edição  de normas  técnicas  e  instruções  para  execução  de

atividades de troca de agulhas, seringas e demais insumos.

Art. 5º - Em todas as ações de redução de danos entre usuários de drogas, será

preservada a identidade e o endereço dos usuários assistidos, salvo em caso de

consentimento tácito ou expresso do usuário ou de imperiosa necessidade.

Art.  6º  -  Fica instituído no âmbito da Secretaria  Estadual  de Saúde o Programa

Estadual de Assistência e Tratamento de Dependentes de Substâncias Psicoativas,

que  poderá  integrar  na  ação  conjunta  e  articulada  de  todos  os  órgãos  federais,

estaduais  e  municipais  que  visam  ao  tratamento  e  à  assistência  dos  usuários  e

familiares. 

Art. 7º - O Programa tem como objetivo:

I  -  educação continuada dos profissionais  de  saúde na promoção,  prevenção e

recuperação dos dependentes de substâncias psicoativas em todos os centros de

atendimentos de saúde no Estado de Minas Gerais;

II - manutenção de estrutura física e profissionais especializados para tratamento e

recuperação dos dependentes químicos que necessitam de internação;

III - auxílio a família dos dependentes;

IV - manter convênio com conselhos antidrogas em âmbito municipal, estadual e

federal.

Art. 8º - O programa deverá ser articulado na promoção da interssetorialidade dos

órgãos  estaduais  dentro  do  Programa  Estadual  de  Assistência  e  Tratamento  de

Dependentes de Substâncias Psicoativas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento

Social.

Art. 9º - O programa será estruturado logisticamente com infra-estrutura e recursos

humanos da Secretaria Estadual de Saúde.

Art. 10 - Para atendimento ao disposto nesta lei, fica instituída Comissão Técnica, à
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qual caberá avaliar a execução dos procedimentos, bem como o monitoramento e o

acompanhamento das ações previstas nesta lei.

§ 1º - A Comissão Técnica a que se refere o “caput” será composta pelos seguintes

membros, a serem designados por seus pares.

I - um representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, através da

Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania;

II - um representante da Secretaria Estadual de Esportes e Juventude;

III  -  um  representante  da  Associação  Mineira  dos  Portadores  de  Hepatite  C  -

Amiphec -;

IV - um representante da Coordenação Estadual de DST-Aids;

V - um representante de ONG com experiência em redução de danos da Aids;

VI - um representante da Associação Brasileira de Redutores de Danos;

VII - um representante da Associação dos Redutores de Danos de MG;

VIII - um representante da Coordenação Estadual de Saúde Mental;

IX - um representante do Conselho Estadual da Saúde;

X  -  um  representante  da  Associação  Brasileira  dos  Promotores  de  Eventos  -

Abrape.

§  2º  -  A  Comissão  a  que  se  refere  o  “caput”  será  presidida  por  um  dos

representantes eleito por seus pares.

§ 3º - O regimento interno da Comissão Técnica será elaborado e aprovado pelo

pleno da Comissão.

Art.  11  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  serão  atendidas  pelas  verbas

destinadas à saúde no Estado.

Art. 12 - É facultado à Secretaria de Estado de Saúde celebrar convênio e outros

instrumentos  com organismos  federais  e  estaduais,  municipais,  organizações  não

governamentais,  universidades  e  demais  estabelecimentos  de  ensino,  visando  ao

acompanhamento e à execução das ações decorrentes desta lei.

Art. 13 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados da

data de sua publicação.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura
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Justificação: A partir dos anos 70, o Brasil tornou-se importante rota do tráfico de

cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. Em dez anos, entre 1980 e 1990, a

quantidade  de  cocaína  apreendida  pela  Polícia  Federal  aumentou  de  93Kg  para

2.634Kg por ano, e, nos últimos oito anos, o uso de cocaína e seus derivados tornou-

se epidêmico em algumas grandes cidades brasileiras, principalmente entre pessoas

pobres e que vivem nas ruas.

Em 1993, em sete das dez cidades brasileiras com maior número de casos de aids

–  a  maioria  delas  localizadas  na  rota  do  tráfico  de  cocaína  -,  o  uso  de  drogas

injetáveis  era a  primeira  causa atribuída  da doença.  A cocaína continua sendo a

droga mais injetada no País.

É relevante - e crescente - o papel do uso de drogas injetáveis frente ao elevado

número de casos de aids apresentado pela epdemia brasileira. O primeiro caso de

aids entre usuários de drogas injetáveis foi notificado em 1993. Desde então esse

número não parou de crescer. A proporção de usuários de drogas injetáveis - UDI -

em relação ao total de casos da doença entre maiores de 13 anos notificados ao

Ministério da Saúde cresceu de 4,7%, em 1987, para 26,5%, em 1991. Dados de

novembro de 1999 indicam que essa proporção é, atualmente, de 13,6% (Ministério

da Saúde. Aids. Boletim Epidemiológico. A. 12, n.4, p.30,dez.1999).

Em São Paulo,  o Estado brasileiro que reúne cerca de 55% de todos os casos

registrados no País, entre 1983 e 1994, aproximadamente 34% das mulheres com

aids informaram ter UDIs como parceiros sexuais.

Mas esse não é todo o problema. Ao HIV, soma-se outra ameaça para a saúde dos

usuários de drogas injetáveis e suas redes de interação social: os vírus B e C da

hepatite, agentes de alta-infecciosidade transmitidos quase que exclusivamente por

via sangüínea. Dispõe-se de uma vacina de alta eficácia contra a hepatite B, mas não

contra a hepatite C, que é uma doença grave, muito mais vezes incapacitante e fatal.

A prevenção e  o  tratamento  precoce são as formas bem-sucedidas  de  lidar  com

essas doenças, e, no caso do HIV, o uso de drogas injetáveis é o principal fator de

risco para a infecção, se não for acompanhado dos devidos cuidados.

Nosso  país  acumula  uma  significativa  experiência  de  enfretamento  dessa

problemática, por meio da implantação e do desenvolvimento bem-sucedido de mais
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de três dezenas de projetos de redução de danos decorrentes do uso de drogas,

sendo que todos voltados para a prevenção da infecção pelo HIV e outros agentes de

transmissão sexual e sangüínea. 

É importante sistematizar a redução de danos e colocá-la como referência e ajuda,

tanto para aquelas pessoas e instituições que estão implantando tais projetos como

para as que já os executam e encontram, no dia-a-dia, situações, problemas e novos

desafios.

Nesse  contexto,  a  aprovação  desta  lei  que  visa  implementar  um  programa  de

redução de danos no Município de Contagem vem concretizar um antigo ideal. Trata-

se de iniciativa importante no sentido da divulgação dos seus princípios e diretrizes e

referência para  a  elaboração e implementação de programas e projetos  em nível

municipal.  Significa,  ainda,  o  reconhecimento  social  e  a  institucionalização  dessa

estratégia entre as recomendações da autoridade científica e política do Ministério da

Saúde.

Dedico a elaboração deste projeto de lei ao pioneirismo de todos os que assumem

e  defendem,  com  incansável  disposição  e  coragem,  sem  preconceitos  e  falsos

moralismos, a redução de danos como uma estratégia efetiva de saúde pública neste

país.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 946/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.533/2008)

Institui a política estadual de apoio ao tratamento fora do domicílio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de apoio ao tratamento fora do domicílio,

com o objetivo de assegurar transporte, hospedagem e alimentação ao paciente do

Sistema Único de Saúde – SUS – que, por indicação médica, precisar deslocar-se da

cidade de origem para acessar,  dentro e fora do Estado,  serviços necessários ao

tratamento da saúde. 

Parágrafo único - O benefício se estenderá ao acompanhante, quando necessário,

observadas as normas do SUS. 
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Art. 2° - A Secretaria de Estado de Saúde implement ará a política de que trata esta

lei segundo o Plano Diretor de Regionalização do Estado e em articulação com o

Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde, conforme o disposto na

Portaria n° 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Mini stério da Saúde.

Art.  3° -  Na  implementação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  cabe  ao  Poder

Executivo:

I  -  planejar,  organizar  e  coordenar  sistema  de  apoio  ao  paciente  do  SUS  em

tratamento fora do domicílio;

II - ampliar a rede de transporte em saúde;

III - instituir sistema de hospedagem e alimentação para os pacientes nas cidades-

sedes  dos  pólos  macrorregionais  de  saúde,  em  parceria  com  as  secretarias

municipais de saúde dos Municípios referenciados;

IV - suplementar, com o Município, os recursos federais repassados na forma da

Portaria n° 55, de 1999, do Ministério da Saúde, pa ra cobrir eventuais gastos, em

caso de inexistência  de  estrutura  de  transporte  e  acolhimento  para  paciente  não

hospitalizado; 

V -  acompanhar  e avaliar  as ações da política de que trata esta lei,  bem como

divulgar informações sobre os resultados.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O apoio ao tratamento fora do domicílio é parte dos serviços do SUS,

uma vez que o sistema se organiza e funciona de forma intermunicipal, com uma rede

hierarquizada  de  serviços  de  assistência.  Assim,  os  pacientes  que  residem  em

Municípios  que  não  oferecem  atenção  de  média  e  de  alta  complexidades  têm

necessariamente que se deslocar às cidades em que são referenciados, trazendo

para o sistema o ônus do transporte. Há muitas situações em que o tratamento exige

a permanência do paciente fora de seu domicílio, sem internação hospitalar, como a

realização de alguns exames,  de  quimioterapia e também o acompanhamento  da

gravidez de risco. Não raro, há ainda a necessidade de transporte e de acolhimento
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do acompanhante do paciente, uma vez que o sistema reconhece as situações em

que é indicada a sua presença. 

Compreendendo que o tratamento fora do domicílio é uma necessidade do usuário

e também do sistema, o Ministério da Saúde editou a Portaria n° 55, de 24/2/99, que

prevê e regulamenta o serviço, estabelecendo ajuda de custo a ser repassada ao

Município, com base na Tabela de Serviço do SUS. Observa-se, no entanto, que a

ajuda de custo repassada pelo Governo Federal é insuficiente para o serviço total.

Assim  sendo,  os  Municípios  vêm  complementando  esses  valores  como  podem.

Fazem o transporte em veículos próprios e, em muitos casos, deixam as despesas de

alimentação e  pernoite  por  conta do paciente.  Quando o Município tem recursos,

geralmente  aluga  um  imóvel  na  cidade-pólo  para  hospedar  os  pacientes  que

precisam ficar  fora  de  casa para  tratamento,  em regime ambulatorial.  Mas  esses

arranjos não são muito freqüentes e, na grande maioria das vezes, o usuário que tem

condição, se alimenta e pernoita a suas expensas. 

Sabemos  que  os  custos  desses  serviços  são  inacessíveis  para  uma  imensa

camada da população. É notório também que a grande maioria dos 853 Municípios

mineiros não tem recursos suficientes para complementar satisfatoriamente o apoio

ao  tratamento  fora  do  domicílio.  Como  o  direito  à  saúde  é  assegurado

constitucionalmente, o tratamento fora do domicílio, necessário para a recuperação

da saúde, é conseqüentemente um direito inquestionável do cidadão.

Assim  sendo,  entendemos  que  a  garantia  dos  recursos  para  a  locomoção,  a

alimentação e a hospedagem do paciente do SUS em Minas Gerais não pode ficar à

mercê de portaria ministerial, que depende da vontade do governante e que, além

disso, propõe ajuda de custo insuficiente para a oferta do serviço. 

Parece-nos,  então,  indispensável  ascender  esse  direito  a  um  posto  maior  na

hierarquia do ordenamento jurídico mineiro, para que deixe de ser mera concessão

dos governantes e se transforme em obrigação do Estado. Os valores destinados aos

pacientes para o tratamento fora do domicílio já não serão os considerados possíveis,

mas os realmente necessários.

Para isso, apresentamos esse projeto de lei e contamos com o apoio de nossos

pares à sua aprovação.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 110/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 947/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.691/2010)

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 7% (sete por cento)

nas operações internas com gás liquefeito de petróleo - GLP - para uso doméstico.

§  ...  -  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto no parágrafo anterior, não compensada pela elevação do consumo de GLP

para uso doméstico, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga tributária

nas operações internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, no

percentual suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto, na forma,

no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  As  políticas  fiscal  e  tributária  devem  estar  a  serviço  do

desenvolvimento, do crescimento e, sobretudo, do setor produtivo e do bem-estar da

população. Minas Gerais é o Estado que detém a mais alta alíquota de ICMS sobre o

gás de cozinha: 18%. Somos líderes e o único ente federativo a cobrar tal percentual.

Estamos falando de um produto da cesta básica, fundamental às famílias, sem o qual

fica  quase  impossível  a  sobrevivência  diária.  Não  é  mais  cabível  considerar  a

alternativa  da  lenha  ou  do  carvão  no  dia  a  dia.  Já  estamos  num  patamar  de

consciência  ecológica  que  repudia  esse  tipo  de  opção.  Mesmo sendo  o  gás  de
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cozinha fundamental - em Minas Gerais consumimos em média 3 milhões e 700 mil

botijões  mês  de  GLP -  é  difícil  fazer  os  gestores  públicos,  nossos  governantes,

compreenderem a necessidade de uma mudança na política fiscal. Há setores que

precisam ter suas alíquotas flexibilizadas. E o gás de cozinha é um deles. Não há

desculpas. No Amazonas, onde as dificuldades de locomoção e acesso são enormes,

a alíquota sobre o GLP é zero. No Distrito Federal, a alíquota é de 12%, como nos

Estados do Sul e Centro-Oeste, no Amapá e na Bahia. Nos demais, ela também é

muito alta, 17%, mas ainda assim, abaixo da cobrada em Minas Gerais.

Apresentamos esse projeto para fazer coro com a União Brasileira de Mulheres -

UBM - do Município de Contagem. Lá a UBM está deflagrando uma campanha pela

redução do ICMS sobre o gás de cozinha. Lenha e carvão são passado. A vida das

mulheres melhorou com o progresso, a tecnologia, a conscientização. Precisamos

cuidar das donas de casa, das famílias, de Minas, do Brasil. Precisamos cuidar de

nosso planeta. A redução do ICMS sobre o gás de cozinha faz parte desse contexto.

É um desafio a ser enfrentado e superado.

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 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 948/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.793/2010)

Estabelece  a  Política  de  Proteção  de  Bens  de  Interesse  Cultural  em  face  da

implantação, instalação e ampliação de antenas de telefonia celular, rádio, televisão e

equipamentos similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Política de Proteção de Bens

de Interesse Cultural  em face da implantação, instalação e ampliação de antenas

transmissoras  de  telefonia  celular,  rádio,  televisão e equipamentos similares,  com

diretrizes e exigências estabelecidas nesta lei, sem prejuízo da aplicação de normas

estabelecidas por legislação específica em nível federal, estadual ou municipal.
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Parágrafo  único  -  Sujeitam-se  também  ao  disposto  nesta  lei  os  acessórios,

periféricos  e  instalações  que  abrigam  e  complementam  os  equipamentos

mencionados no “caput”.

Art. 2º - Entende-se por bens de interesse cultural, para os fins desta lei, aqueles de

natureza material,  especialmente  protegidos  por  lei,  ato  administrativo  ou decisão

judicial, que sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos

diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais  se incluem as

obras,  objetos,  monumentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  a

manifestações  artístico-culturais;  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,

paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico, turístico

e científico, bem como as suas áreas de entorno.

Art. 3º - A implantação, a instalação e a ampliação dos equipamentos mencionados

no art. 1º em área de ocorrência de bens de interesse cultural dependerão de prévia

aprovação pelos órgãos de proteção ao patrimônio cultural competentes.

Art.  4º  -  São diretrizes  para implantação,  instalação,  operação e ampliação dos

equipamentos previstos no art. 1º:

I - a realização de estudo técnico interdisciplinar prévio para orientar a aprovação

do projeto;

II - o compartilhamento de torres e equipamentos acessórios, sempre que possível;

III - a prevenção e a mitigação de impactos ao meio ambiente natural, cultural e

urbanístico;

IV - a realização de debates, audiências e consultas públicas;

V - a preservação da paisagem, inclusive mediante iniciativas de compatibilização

com os elementos do entorno;

VI - a compensação de impactos não mitigáveis.

Art.  5º -  Os equipamentos já instalados e em funcionamento e que estejam em

desconformidade com as disposições desta lei deverão a ela adequar-se no prazo de

um ano contado da data de sua publicação.

Art.  6º  -  Aos  infratores  será  aplicada  multa  diária  de  5.000  Ufemgs  (cinco  mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo  único  -  A aplicação  da  multa  de  que  trata  o  “caput”  não  impede  a

aplicação de sanções administrativas e criminais cabíveis.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: “O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orientação,

pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores

ligados à pátria,  à ética e à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania,

através de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica. Os sentimentos

que  o  patrimônio  evoca  são  transcendentes,  ao  mesmo  tempo  em  que  sua

materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas.” (Fonte:

www.iepha.mg.gov.br - Sobre cultura e patrimônio cultural.)

Este projeto visa à proteção do bem de interesse cultural  para a população de

Minas Gerais, quer esteja o bem protegido por lei, quer não, bastando para tanto que

seja referência à identidade, à ação e à memória da sociedade mineira.

A proposição em análise é sugestão minutada pela Coordenadoria da Promotoria

Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Ministério Público do Estado

de  Minas  Gerais  –  Dr.  Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda  -  que,  convidada  pela

Comissão de Cultura da ALMG a acompanhar visita ao Município de Dom Joaquim,

que sofre com a agressão ao seu patrimônio histórico cultural com a instalação de

duas  antenas  de  transmissão  no  entorno  da  Igrejinha  do  Padre  Bento  (datada

provavelmente do sec. XVIII), relatou que, entre outras arbitrariedades contra nosso

patrimônio cultural, há inúmeras ocorrências como aquela em todo estado de Minas

Gerais, e que, portanto, a elaboração de uma legislação mais específica em proteção

ao nosso patrimônio se fazia necessária. 

A partir da década de 60, houve um aumento significativo da quantidade de antenas

que  ocupam  áreas  geográficas  urbanas,  já  que  além  das  antenas  de  rádio  e

televisão,  passaram a  surgir  outros  tipos de  antenas,  como as de  telefonia.  Mais

recentemente,  vimos  proliferar  antenas  de  telefonia  celular  e  de  serviços  de

informação de internet.

A cada dia, a demanda por estes serviços cresce mais rapidamente. A necessidade

do ser humano em se comunicar acaba por implicar em uma busca desordenada por

soluções rápidas e, de certa forma, eficientes, como a instalação de uma enorme
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quantidade de antenas, sejam de telefonia, de televisão, de serviços de internet etc.

O projeto de lei pretende, portanto, estabelecer o equilíbrio entre a preservação do

nosso  patrimônio  natural  e  cultural  e  o  desenvolvimento  econômico,  de  forma

harmônica e eficiente, evitando assim o embate entre a população, o poder público e

empresas, como está ocorrendo no caso da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe, a Igrejinha do Padre Bento, no Município de Dom Joaquim.

A descaracterização da paisagem natural do Morro da Palha, onde está localizada a

Igrejinha  do  Padre  Bento,  com  a  instalação  de  antenas  de  transmissão,  foi

denunciada  nesta  Casa  Legislativa  pelo  Sr.  Domingos  Xavier,  em  nome  dos

moradores do Município,  no final  de 2008.  Desde então, temos proposto algumas

iniciativas junto aos órgãos competentes visando à preservação do bem mencionado,

como por  exemplo,  com a apresentação do Requerimento nº  3.443/2009,  quando

solicitamos a intervenção da Secretaria de Estado de Cultura e do Iepha junto às

empresas no sentido de que fosse realizada a realocação das antenas. Da mesma

forma, por meio do Requerimento nº 4.567/2009, solicitamos a abertura do processo

de tombamento da Igrejinha aos mesmos órgãos.

Atendendo ao Requerimento nº 3.443/2009, o Iepha encaminhou a esta Assembleia

Nota  Técnica  105/2009,  concluindo  que  a  instalação  das  antenas,  no  caso  da

Igrejinha  do  Padre  Bento,  configura-se  como  dano  e  crime  ao  patrimônio,

recomendando, portanto, a realocação das mesmas. 

Dada a inércia das empresas em apresentar plano de realocação de suas antenas,

a Comissão de Cultura da ALMG aprovou visita à Capela de São Domingos do Rio do

Peixe  em  1º/7/2010,  com  a  presença  do  Ministério  Público,  que,  por  meio  da

Promotoria de Conceição do Mato Dentro -  Promotor Dr Luiz Felipe Cheib -,  teve

atuação fundamental  na proteção do simbolo cultural  e  religioso da população de

Dom Joaquim – a Igrejinha do Padre Bento,  propondo às partes  a assinatura de

termo de ajuste de conduta, sob pena de apresentação de ação civil pública visando

ao restabelecimento da paisagem do Morro da Palha.

O caso acima relatado é exemplo concreto do que o projeto pretende evitar, já que

a preservação do patrimônio cultural é a razão principal da apresentação deste.

Quanto à iniciativa e competência, a matéria não apresenta nenhum óbice legal, já
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que a Constituição Federal,  em seu art.  24,  VII,  dispõe que compete à União, ao

Estado e ao Município legislar  concorrentemente quanto à proteção do patrimônio

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, o que nos leva ao entendimento

que  de  que  cabe  aos  Estados  membros  estabelecer  a  proteção  jurídica  de  seu

patrimônio cultural. Disposição constitucional esta reproduzida na alínea “g”, XV, art.

10 da Constituição Estadual de Minas Gerais.

Importa ainda acrescentar  que a proposição não onera os  cobres públicos,  não

prescindindo,  portanto,  de estudo do impacto financeiro que o novo ordenamento

jurídico pudesse causar ao orçamento do Estado.

Desta forma, submetemos à apreciação dos nobres pares a matéria cujo objetivo

precípuo é a proteção do patrimônio histórico cultural de Minas Gerais em favor dos

mineiros e brasileiros. 

- 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 949/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.860/2010)

Institui o Dia Estadual do Deficiente Físico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o Dia Estadual  do Deficiente Físico,  a ser comemorado,

anualmente, no dia 3 de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  “Todas as  formas de racismo e de exclusão constituem, em última

análise, maneiras de negar o corpo do outro. Poderíamos fazer uma releitura de toda

a história da ética sob o ângulo dos direitos dos corpos e das relações de nosso

corpo com o mundo.” (Umberto Eco.)

O art. 1° da Resolução nº 3.447, intitulada “Declar ação dos Direitos dos Deficientes”

(aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU - em

9/12/75),  proclama  que  o  termo  “deficiente”  designa  toda  pessoa  em  estado  de

incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma
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vida pessoal ou social normal, em consequência de uma deficiência congênita ou não

de suas faculdades físicas ou mentais. 

No ano de 1982, a Assembleia Geral da ONU criou um programa que visa atender

as necessidades das pessoas com qualquer tipo de deficiência física, o Programa de

Ação Mundial para Pessoas com Deficiência.

Dez anos depois, no dia 14 de outubro, a referida Assembleia instituiu o dia 3 de

dezembro  como  o  Dia  Internacional  do  Deficiente  Físico,  para  conscientizar,

comprometer  e  fazer  com  que  programas  de  ação  conseguissem  modificar  as

circunstâncias de vida dos deficientes em todo o mundo.

O Dia  Internacional  do  Deficiente  Físico  marca a  luta  contra  o  preconceito  por

direitos de igualdade social e pelos direitos constitucionais que não são cumpridos.

Nesse sentido, o Projeto Resistência trouxe a nós solicitação de um projeto de lei

que, em sintonia com a data proposta pela ONU, instituísse em Minas Gerais o dia 3

de dezembro como o Dia Estadual do Deficiente Físico, visando a uma ação global e

integrada de conscientização das questões do deficiente físico. 

Desta forma, apresentamos para apreciação do Plenário desta Casa este projeto,

para  que  seja  analisado  e  aprimorado,  visando,  ao  final  de  sua  tramitação,  ao

estabelecimento de uma norma capaz de comprometer a administração pública com

os direitos e o bem-estar dos deficientes físicos e robustecer as campanhas em seu

favor, com envolvimento da sociedade civil, proporcionando a efetiva inserção social

de todos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 950/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.968/2010)

Cria o Conselho de Comunicação Social do Estado de Minas Gerais - CCS -MG e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no Estado o Conselho de Comunicação Social do Estado de

Minas  Gerais  -  CCS-MG,  órgão  colegiado  de  natureza  deliberativa,  consultiva,

normativa e fiscalizadora, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
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Governo, ao qual compete formular e acompanhar a execução da política estadual de

comunicação do Estado.

Art. 2º - São princípios do CCS-MG no desenvolvimento de sua função:

I - promover o direito à comunicação, garantindo a liberdade de manifestação de

pensamento, criação, expressão e de livre circulação da informação;

II  -  garantir  o  exercício  da  mais  ampla  democracia  em todas  as  suas  ações  e

instâncias da sociedade, buscando sempre a unidade na ação;

III  -  orientar  suas  ações  por  princípios  éticos  e  de  igualdade,  participação  e

representação  da  pluralidade  da  sociedade,  priorizando  o  debate  sobre  temas

referentes  às  liberdades  de  expressão individuais  e  coletivas,  balizado  na  justiça

social e na garantia dos direitos humanos;

IV - estimular o acesso, a produção e a difusão da informação de interesse coletivo,

com base nos princípios democráticos e na comunicação como direito humano;

V - garantir a defesa da dignidade da pessoa humana em relação a programas de

emissoras de rádio e televisão que contrariem o disposto na Constituição Estadual,

Constituição  Federal,  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  tratados

internacionais e em outras legislações pertinentes à matéria.

Art. 3º - Compete ao CCS-MG:

I - definir a política de comunicação do Estado;

II - realizar estudos, pareceres, recomendações, acompanhando o desempenho e a

atuação dos meios de comunicação locais, particularmente aqueles de caráter público

e estatal;

III - empreender outras ações, conforme solicitações que lhe forem encaminhadas

por qualquer órgão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ou por qualquer

entidade  da  sociedade,  sempre  visando  à  efetivação  do  direito  à  comunicação,

garantindo a liberdade de manifestação de pensamento, criação, expressão e de livre

circulação da informação;

IV - defender o exercício do direito de livre expressão, de geração de informação e

de produção cultural;

V - formular e apresentar proposições que contribuam para uma melhor aplicação e

cumprimento  das  normas  constitucionais  contidas  no  capítulo  referente  à

comunicação social estadual;
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VI  -  participar  da  elaboração  do  Plano  Estadual  de  Políticas  Públicas  de

Comunicação Social, aprová-lo e acompanhar a sua execução;

VII -  orientar e fiscalizar as atividades dos órgãos de radiodifusão sonora ou de

imagem sob jurisdição do Estado, estimulando o fortalecimento da rede pública de

comunicação de modo que ela tenha uma participação mais ativa na execução das

políticas de comunicação do Estado;

VIII - monitorar, receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos competentes

sobre  abusos  e  violações  de  direitos  humanos  nos  veículos  de  comunicação  no

Estado;

IX - estimular a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual, observadas

as diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais do Estado;

X  -  deliberar  e  aprovar  a  normatização  referente  à  distribuição  das  verbas

publicitárias  do  Estado  com  base  em  critérios  que  garantam  a  diversidade  e

pluralidade,  não  enfatizando  apenas  a  audiência  e  evitando  a  concentração  de

mercado;

XI  -  fomentar,  por  todas  as  suas  instâncias  e  meios,  a  democratização  da

comunicação  e  da  informação,  estimulando  a  comunicação  comunitária  como

instrumento potencializador e diversificador da comunicação social no Estado;

XII  -  promover  o  debate  e  o  desenvolvimento  de  projetos  e  serviços  de

comunicação comunitária como espaço necessário para a reflexão sobre os assuntos

de interesse geral e democratização da produção e acesso à informação, pautado

pelas noções de participação da sociedade e de preservação do interesse público;

XIII  -  implementar  políticas  de capacitação dos cidadãos para  leitura crítica dos

meios de comunicação, nas suas diversas modalidades e para o debate da estética,

dos  conteúdos,  da  linguagem  e  das  técnicas  empregadas  na  produção  das

mensagens midiáticas;

XIV - acompanhar o cumprimento das normas relativas à propaganda comercial

produzida  ou  veiculada  localmente,  referentes  a  tabaco,  bebidas  alcoólicas,

agrotóxicos, medicamentos, terapias, exploração sexual, jogos de azar e outros, nos

meios de comunicação locais;

XV - verificar o cumprimento das normas referentes à publicidade da realização de
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eventos de entretenimento e de espetáculos públicos no âmbito estadual;

XVI  -  elaborar,  semestralmente, relatórios  sobre a produção e programação das

emissoras de rádio e televisão locais, balizados no monitoramento do cumprimento

de suas finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

XVII - estimular a produção independente e a regionalização da produção cultural,

artística e jornalística nos meios de comunicação locais;

XVIII - estimular o processo de integração dos sistemas de radiodifusão público,

estatal e privado, em âmbito estadual;

XIX  -  colaborar  na  produção  legislativa  no  que  tange  aos  dispositivos

constitucionais referentes à comunicação social local, em especial sobre a utilização

e  distribuição  dos  recursos  relativos  às  verbas  publicitárias  públicas  e  suas

implicações políticas, estabelecendo critérios para repartição equitativa das dotações

orçamentárias destinadas à publicidade oficial;

XX - fiscalizar o cumprimento do art. 37, § 1º, da Constituição da República, que

veda o uso do erário para promoção pessoal de autoridades públicas;

XXI - fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto à regulamentação da

radiodifusão  e  das  telecomunicações,  acompanhando  a  situação  das  emissoras

locais e os processos de outorga, renovação e concessão e autorização de serviços

de  radiodifusão  sonora  e  de  sons  e  imagens  junto  às  Delegacias  Regionais  do

Ministério das Comunicações - Minicom - e Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel, promovendo a devida denúncia ao órgão competente;

XXII  -  receber  e  encaminhar  aos  órgãos  competentes  denúncias  sobre

funcionamento  e  atividades  irregulares  praticadas  por  emissoras  de  rádio  ou

televisão,  especialmente  as  relativas  a  atitudes  preconceituosas  de  gênero,  sexo,

raça, credo, classe social e outros, nos meios de comunicação locais;

XXIII - promover intercâmbio científico, cultural e político com outros conselhos de

comunicação social, nos âmbitos municipal, estadual e nacional;

XXIV - propor e estimular a celebração de convênios com organismos municipais,

estaduais,  nacionais  e  internacionais,  públicos  ou  privados,  objetivando  a

implementação  de  políticas,  programas,  objetivos  e  finalidades  do  CCS-MG,

obedecendo aos dispositivos legais;
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XXV  -  incentivar  a  adoção  de  políticas  de  adaptação  às  novas  tecnologias,

sugerindo programas de universalização do acesso de qualquer pessoa ou instituição

de interesse público aos serviços de telecomunicações, independentemente de sua

localização e condição socioeconômica;

XXVI - propor e incentivar a implantação de acessos individuais para prestação de

serviço  de  telecomunicações,  inclusive  internet,  e  TVs  por  assinatura,  a  cabo  e

satélite, em condições favoráveis a estabelecimentos públicos de ensino, bibliotecas,

instituições de saúde, órgãos de segurança pública; e

XXVII - decidir sobre quaisquer medidas ou atividades que visem à execução de

suas atribuições, objetivos e finalidades.

Art. 4º - O CCS-MG, com composição paritária entre o poder público e a sociedade

civil, é integrado por vinte e cinco membros titulares, com respectivos suplentes, dos

quais:

I - seis do Poder Público:

a) um representante da Secretaria de Estado de Governo, a ser indicado pelo (a)

titular da pasta;

b) um representante da Secretaria de Estado de Cultura, a ser indicado pelo (a)

titular da pasta;

c)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia,  a  ser

indicado pelo (a) titular da pasta;

d) um representante da Secretaria de Estado da Defesa Social, a ser indicado pelo

(a) titular da pasta;

e) um representante da Assembleia Legislativa, a ser indicado pelo (a) presidente

do Poder Legislativo Estadual;

f) um representante da representante do Ministério Público Federal, a ser indicado

pelo (a) procurador(a)-chefe no Estado de Minas Gerais;

II - oito da sociedade civil - produtores e difusores:

a) um representante das empresas de radiodifusão sonora (rádio), escolhido (a) em

eleição entre as empresas de rádio com sede no Estado e previamente cadastradas

na Secretaria de Estado de Governo;

b) um representante das empresas de radiodifusão audiovisual (TV), escolhido (a)
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em eleição entre as empresas de TV com sede no Estado e previamente cadastradas

na Secretaria de Estado de Governo;

c) um representante das empresas de mídia impressa (jornais e revistas), escolhido

(a) em eleição entre as empresas de impresso com sede no Estado e previamente

cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

d) um representante das empresas de telecomunicação, escolhido (a) em eleição

entre  as  empresas  de  telecomunicação  com  sede  no  Estado  e  previamente

cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

e)  um  representante  dos  veículos  não  comerciais  (jornais,  rádios  e  TVs

comunitários  ou  universitários),  escolhido  (a)  em  eleição  entre  os  veículos  não

comerciais com sede no Estado e previamente cadastradas na Secretaria de Estado

de Governo;

f) um representante das agências de publicidade, escolhido (a) em eleição entre as

empresas  de  publicidade  com  sede  no  Estado  e  previamente  cadastradas  na

Secretaria de Estado de Governo;

g) um representante das empresas de mídia exterior, escolhido (a) em eleição entre

as empresas de mídia externa previamente cadastradas na Secretaria de Estado de

Governo;

h)  um  representante  dos  produtores  de  cinema e  audiovisual,  escolhido  (a)  em

eleição entre as produtoras de audiovisual previamente cadastradas na Secretaria de

Estado de Governo;

III - quinze da sociedade civil - trabalhadores e consumidores:

a)  dois  representantes  do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  no  Estado  de

Minas Gerais - SJPMG -, indicados (as) pela diretoria do SJPMG;

b) um representante dos discentes dos cursos de Comunicação Social sediados no

Estado, escolhido (a) em eleição entre as entidades representativas dos estudantes

previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

c) cinco representantes da sociedade civil organizada, escolhidos (as) em eleição

entre as entidades com atuação na comunicação e na cultura ou  em áreas afins

previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

d) um representante indicado pelo movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis

e Transexuais - LGBT -;
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e) uma representante indicada pelo movimento de mulheres;

f) um representante indicado pelo movimento de pessoas com deficiência;

g) um representante indicado pelo movimento negro ou dos povos indígenas;

h)  um  representante  indicado  pelo  movimento  de  jovens  ou  de  crianças  e

adolescentes;

i)  um representante das escolas de comunicação públicas, escolhido em eleição

entre  as  faculdades  de  comunicação  previamente  cadastradas  na  Secretaria  de

Estado de Governo;

j) um representante das escolas de comunicação particulares, escolhido em eleição

entre  as  faculdades  de  comunicação  previamente  cadastradas  na  Secretaria  de

Estado de Governo.

Art. 5º - A função de membro CCS-MG é considerada de interesse público relevante

e não será remunerada.

Art. 6º - A escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho será feita por

meio de processo eleitoral,  a ser realizado a cada três anos, contados a partir  da

primeira eleição, com exceção das indicações já previstas no art. 3º.

§ 1º -  Cada entidade com representação no Conselho indicará o nome de dois

(duas) representantes, sendo um (a) titular e um (a) suplente.

§ 2º - Os membros do Conselho e seus (suas) respectivos (as) suplentes cumprirão

mandato de três anos, permitindo-se apenas uma recondução.

§ 3º - Os representantes do movimento negro e do movimento de jovens efetuarão

rodízio de titularidade, a cada mandato, com os representantes dos povos indígenas

e do movimento de criança e adolescente, respectivamente.

§ 4º - As entidades a que se refere o inciso II deste artigo deverão ter representação

regional em, pelo menos, três Municípios e, no mínimo, dois anos de existência.

§ 5º - O mandato dos representantes da sociedade civil pertence às entidades a

que estejam vinculados, ficando extinto na hipótese de o representante se desligar da

entidade.

§ 6º - O Ministério Público do Estado participará das reuniões do CCS-MG como

convidado, em caráter permanente, sem direito a voto.

§ 7º - As secretarias de Estado sem representação no CCS-MG poderão participar,
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como convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com sua área de

atuação.

Art.  7º  -  O  processo  eleitoral  para  a  escolha  das  entidades  que  indicarão

representantes  ao  Conselho  será  realizado  em  até  noventa  dias,  contados  da

publicação desta lei, em conformidade com o regimento eleitoral a ser aprovado pelo

plenário do CCS-MG, homologado pelo (a) titular da Secretaria de Estado de Governo

e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em forma de resolução.

Parágrafo único - Concluída a eleição referida no “caput” e designados os novos

representantes do CCS-MG, caberá ao Secretário de Estado de Governo convocar e

presidir a reunião em que tomarão posse os conselheiros e em que se realizará a

eleição do Presidente do Conselho.

Art.  8º  -  A escolha  da  primeira  formação  do  Conselho  se  dará  por  regimento

formulado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Governo,  publicado  no  diário  oficial  do

Estado em forma de resolução.

Art. 9º - O CCS-MG elaborará o seu regimento interno que deverá ser publicado no

diário  oficial  do  Estado  no  prazo  de  sessenta  dias  a  partir  da  posse  dos  seus

membros.

Art.  10  -  As  despesas  com  o  funcionamento  do  CCS-MG  são  cobertas  por

orçamento próprio por ele proposto, e a dotação consta do orçamento do Estado de

Minas Gerais.

Art.  11  -  O  regimento  interno  do  CCS-MG  disciplinará  sua  organização,  seu

funcionamento e as competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-

Geral  e  será  elaborado  pelos  membros  do  Conselho  no  prazo  de  noventa  dias

contados da posse da primeira Mesa Diretora.

Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento interno do CCS-

MG serão formalizadas por deliberação, na forma da lei.

Art.  12  -  A Secretaria  de  Estado de Governo  prestará  assessoramento  e  apoio

técnico ao CCS-MG.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura
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Justificação: É inegável o papel de destaque e a fundamental participação de Minas

Gerais  na  Conferência  Nacional  de  Comunicação,  realizada  em  Brasília,  em

dezembro de 2009. Considerando que a proposta de criação do conselho foi uma das

600 sugestões aprovadas na Conferência Nacional de Comunicação e considerando

ainda as proposições aprovadas pela Conferência Estadual, que apontam caminhos

efetivos para a democratização da comunicação, vimos, por meio da apresentação

deste projeto, inserir Minas Gerais no avanço desta discussão, nos mesmos moldes

do que já fizeram os Estados da Bahia, Alagoas, Ceará e Piauí.

O  mérito  desta  proposição é  instituir  um  órgão  que  possibilite  ao  Estado  estar

presente  na  defesa  do  interesse  público  no  que  tange  ao  desenvolvimento  e  à

formulação  de  políticas  estaduais  voltadas  para  a  valorização  e  fiscalização  dos

princípios constitucionais referentes à comunicação. Ademais não podemos deixar de

considerar  que  o  Estado  não  pode  estar  omisso  no  debate  em  torno  da

democratização  dos  meios  de  comunicação  e,  neste  sentido,  o  Conselho  de

Comunicação  Social  do  Estado  de  Minas  Gerais  cumprirá  um  papel  estratégico,

principalmente no que se refere à formulação de políticas voltadas para a cidadania

mediante possíveis abusos e arbitrariedades dos meios de comunicação. Segundo o

mestre publicista e advogado Marcio Vieira Santos , "a liberdade de informação, a

liberdade  de  expressão  e  mesmo  a  liberdade  de  imprensa  são  cânones

constitucionais fundamentais, as quais mesmo figurando como cláusulas pétreas não

são valores absolutos e, dentro do sistema constitucional normativo, e funcionalmente

diante  da  indispensável  garantia  dos  direitos  fundamentais,  devem  existir

harmonicamente com as demais liberdades", daí a "ratio legis" desta proposição, a

saber: a possibilidade do exercício fiscal sobre a prática da comunicação.

Pelo  exposto,  aguardo  o  apoio  de  meus  pares  na  aprovação  da  presente

proposição.

- 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 951/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.087/2010)

Veda  a  cobrança  no  Estado,  pelas  concessionárias  de telefonia,  das  tarifas  de

assinatura mensal básica e da taxa de consumo mínimo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a cobrança no Estado, pelas concessionárias prestadoras de

serviços de telefonia fixa e móvel, das tarifas de assinatura mensal básica e da taxa

de consumo mínimo.

Parágrafo  único  -  As  concessionárias  de  que  trata  o  “caput”  somente  poderão

cobrar  pelo  serviço disponibilizado efetivamente  mensurado e identificado,  ficando

impedidas  de  cobrança  de  tarifa,  taxa  mínima  ou  assinatura  básica  de  qualquer

natureza e a qualquer título. 

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei importará na repetição do indébito

a favor do consumidor, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido

de correção monetária e juros legais, conforme previsão do parágrafo único do art.

42, bem como multa prevista no art. 57, parágrafo único, ambos da Lei 8.078, de 11

de setembro de 1990, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A proteção e a defesa do direito do consumidor alçou o patamar de

princípio  constitucional,  através  do  art.  5°,  XXXII ,  ratificado  pelo  art.  170.  Neste

diapasão,  foi  promulgada  a  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  que  dispõe  sobre  a

proteção do consumidor.  Ocorre,  entretanto,  que quando o texto constitucional  se

refere aos princípios do Estado, compreende este em toda a sua organização política-

administrativa, a saber: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta forma, as

medidas de proteção e defesa do direito  do consumidor  devem ser adotadas por

todas  as  unidades  político-administrativas  que  compõem  o  Estado,  não  estando

limitadas à União, tanto assim que o art. 24, V, da Constituição Federal dispõe ser

concorrente a competência para legislar sobre produção e consumo. 

Some-se a isto o fato de que o art. 4°, da Lei Fede ral nº 8.078, de 1990, fixa como
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princípio da Política Nacional de Relações de Consumo:

“Art. 4° ...

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

c)  pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,

segurança, durabilidade e desempenho.”.

Especificamente quanto aos serviços públicos, o mesmo dispositivo legal institui

como princípio: 

“Art. 4° ...

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;”.

Não obstante a competência e obrigação de implementar ações diretas de defesa e

proteção do consumidor,  os  consumidores do serviço de  telefonia  do  Estado têm

ficado totalmente desabrigados de proteção, sofrendo com abusos e arbitrariedades

das empresas concessionárias. 

Com a finalidade de afastar o procedimento arbitrário das empresas e assegurar o

acesso de todos os consumidores do Estado ao serviço público de telefonia, este

projeto  visa  proibir  em  definitivo  a  cobrança  de  tarifas  básicas  a  qualquer  título,

assegurando o direito do consumidor de pagar, única e exclusivamente, pelo serviço

efetivamente prestado.

Em  divesas  Assembleias  Legislativas  pelo  Brasil  afora,  tramitam  ou  foram

transformados  em  lei  projetos  com  mesmo  contéudo,  como  nas  Assembleias

Legislativas dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina Também no Estado da

Bahia, tramita projeto de autoria do ilustre Deputado Álvaro Gomes com teor similar. 

O setor de telefonia é o campeão de reclamações de consumidores nos Procons de

todo  o  País.  Os  consumidores  sofrem  com  cobranças  abusivas  de  pulsos,  não

prestação de serviços, dúvidas sobre reajustes, reparos, bloqueios, contas nas linhas

telefônicas e vícios de qualidade. Os consumidores não possuem nenhum tipo de

informação clara sobre como funcionam a medição e a cobrança dos pulsos e as

operadoras não informam sobre o sistema de tarifas. Por outro lado, são diversos os

problemas de qualidade e de atendimento que apresentam como a suspensão do
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serviço  sem  aviso  prévio,  não  instalação  de  linhas,  problemas  e  demora  na

transferência de linhas e reincidência de cobrança abusiva de pulsos. 

Na verdade, as operadoras deveriam discriminar nas faturas como é realizada a

cobrança dos pulsos, de acordo com o art. 54 da Resolução 85 da Anatel. O setor de

telefonia,  no  entanto,  não  atingiu  a  qualidade  ideal  para  o  atendimento  ao

consumidor, apesar de as empresas estarem cumprindo as metas da Anatel. Depois

da  privatização  do  setor,  as  empresas  passaram  a  cumprir  metas  de  qualidade

impostas pela Anatel, mas ainda pecam no atendimento e na prestação do serviço ao

consumidor.

Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor - Idec -, desde 1995 até agora a

assinatura para o cliente residencial aumentou em mais de 3.600%, fazendo com que

milhares de linhas sejam desligadas.

A instituição  da  tarifa  básica,  que  é  a  mesma coisa  que  a  assinatura  mensal,

começou a ser cobrada com a privatização dos serviços. Antes ela não era cobrada, o

consumidor  pagava apenas pelo  serviço  que utilizava.  Agora  ele paga uma taxa,

usando ou não o serviço. 

Segundo  publicação  de  26/1/2010  (Fonte:  TeleSíntese,  por  Lúcia  Berbert),  os

números  de  reclamações  contra  operadoras  de  serviços  de  telecomunicações  na

Anatel chegaram a 110,8 mil em dezembro de 2009. O resultado é maior do que o

registrado em novembro do mesmo ano (106,2 mil) e dezembro de 2008 (103,9 mil).

No mês de março, por exemplo, as reclamações chegaram a 146,1 mil. O total de

reclamações no ano chega perto de 1,5 milhão. O serviço móvel, com maior número

de assinantes, é o responsável por mais da metade das reclamações. Em dezembro

foram 56,9 mil queixas contra as celulares. 

A telefonia fixa, com menor número de assinantes (41,6 milhões ante 173,9 milhões

das móveis), recebe proporcionalmente mais queixas, fechando dezembro com 36,5

mil reclamações. Apesar de alto, o número é menor do que o registrado em dezembro

de 2008, quando foram anotadas 39,7 mil queixas contra as concessionárias. 

Na publicação de 25/5/2010 (Fonte: TeleSíntese, por Lúcia Berbert), o número de

reclamações na Anatel contra os serviços de telecomunicações recuou no mês de

abril para 136.784 ante as 145.384 queixas registradas em março. Mesmo assim, é o
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terceiro maior em 12 meses, perdendo apenas para os meses de março passado e

de abril de 2009, quando foram registradas 141.755 reclamações. Cobrança indevida

é o principal motivo das manifestações dos usuários.

A telefonia celular, que tem o maior número de assinantes, continua na liderança

das queixas, com o registro de 62.615 em abril. A telefonia fixa vem em segundo lugar

com 49.361 reclamações. Os serviços de acesso à internet obtiveram 17.718 queixas

no mesmo mês, enquanto os serviços de TV por assinatura receberam 5.387. Outros

serviços receberam 1.703 registros.

As elevadas tarifas cobradas pelas empresas telefônicas vêm dificultando o acesso

do consumidor de baixa renda, que vêm devolvendo suas linhas às operadoras. Para

o acréscimo exorbitante das tarifas, ocorrido nos últimos anos, a assinatura básica

contribuiu  significativamente:  se  não  nos  falha  a  memória,  o  custo  da  assinatura

residencial passou de R$0,65, em 1995, para acima de R$35,00 atualmente.

Assim  esperamos  amplo  apoio  dos  ilustres  parlamentares  desta  Casa  para  a

aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei  nº 9/2011,  nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 952/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.880/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Mãe do Peregrino, 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 Comunitária  Mãe do

Peregrino, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária Mãe do Peregrino, com sede no Município

de Montes Claros, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade

“acolher  e dar assistência a pessoas carentes e a quantos necessitarem de seus
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serviços, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião,

opinião política, ou de outra natureza, que estão de passagem por Montes Claros,

acompanhando  pacientes  que  estão  em  tratamento  médico-hospitalar,  mediante

prévia  triagem”  (art.  2º  do  Estatuto),  ressalvando  que  a  Associação  tem  prazo

indeterminado de duração (art. 1º do Estatuto).

A  Associação  Comunitária  Mãe  do  Peregrino  foi  fundada  em  11/10/2006,  e

encontra-se em pleno e regular funcionamento a partir dessa data, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais, como atesta o Promotor de Justiça, Ernani Freire

Cardoso. A instituição não remunera, sob nenhuma forma, os cargos de sua diretoria

e do conselho fiscal, os quais são exercidos voluntariamente pelos seus membros

(Parágrafo 1º do Capítulo IV do Estatuto).

Em  caso  de  dissolução  ou  liquidação  da  entidade,  a  parte  remanescente  do

patrimônio  deverá  ser  aplicada  em  outra  associação,  juridicamente  constituída,

congênere  com  a  associação  extinta,  e  as  rendas  apuradas  reverterão  para

atividades  beneficentes  e  gratuitas  da  associação  (art.  38  do  Capítulo  VII  do

Estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres Pares a aprovação do presente projeto, uma vez que

são atendidos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 953/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.950/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de

Mirabela, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Carlos Pimenta
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Justificação:  A  Associação  dos  Peões  Boiadeiros  de  Mirabela,  situada  no

Condomínio  Rural  Suassuarana,  é  uma entidade sem fins  lucrativos  que tem por

finalidade, segundo o art. 2º do Estatuto, “promover o desenvolvimento e integração

dos peões boiadeiros da região, a prática de esportes alusivos aos peões tais como:

vaquejadas, rodeios, corrida de argolinha, cavalgadas etc., prestigiar programas de

festas e outros eventos da classe, resgatar as festas tradicionais da zona urbana e

rural de Mirabela e estimular e prestigiar a participação dos jovens e das crianças nas

atividades culturais e de lazer relacionadas aos boiadeiros”.

Ressalte-se que,  no desenvolvimento de suas atividades,  a Associação não faz

nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião (art. 3º do Estatuto) e tem prazo

indeterminado de duração (art. 1º do Estatuto).

Fundada em 15/9/2009, a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela encontra-

se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e

sociais,  como atesta  o  presidente  da  Câmara  Municipal  desse  Município,  Lucílio

Mendes Gusmão. As atividades dos Diretores e Conselheiros são realizadas de forma

inteiramente  gratuita,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem (art. 28 do Estatuto).

A instituição não faz distribuição de lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,

participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, como

dispõe o art. 29 do Estatuto.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social - CNAS -, ou a entidade pública (art. 32 do capítulo IV

do Estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 954/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.800/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Sertãozinho, com sede no

Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Sertãozinho, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação do Sertãozinho, com sede no Município de Pedralva, em

pleno funcionamento desde 24/10/99,  é uma sociedade civil  de direito privado, de

caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade  tem  como objetivo  a  prestação  de  quaisquer  serviços  que  possam

contribuir para o fomento e racionalização das explorações artesanais e manufaturas

caseiras e proporcionar a melhoria no convívio entre as classes mais carentes, pela

integração de seus associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para 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 955/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.562/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho que

especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-290



314
____________________________________________________________________________

que  vai  do  pórtico  do  Município  localizado  no  Bairro  Santa  Cruz  ao  pórtico  do

Município localizado no Bairro Santa Rita.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda da Mata a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Borda da Mata e destina-se à instalação de via urbana. 

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a MG-290 e

tem como ponto  de partida o pórtico localizado no Bairro Santa Cruz,  indo até o

pórtico localizado no Bairro Santa Rita. 

Esse trecho pertence ao perímetro urbano e, sendo assim, trata-se de imóvel de

uso  comum,  de  propriedade  do  Estado,  sob  a  jurisdição  do  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Ressalte-se ainda que o referido trecho é utilizado por moradores e apresenta um

crescente  movimento  ao  longo  dos  anos.  Assim,  beneficiará  a  comunidade

bordamatense este projeto de lei, pois com a desafetação será possível a doação ao

Município do trecho da MG-290,  com a finalidade de transformá-lo em via urbana

municipal.

Diante da importância dessa realização, contamos com o apoio dos nobres pares à

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 956/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.062/2009)

Dispõe sobre a proibição de cobrança de assinatura mensal pelas concessionárias

de serviços de telecomunicações.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  cobrança de  valores  a  título  de  assinatura  mensal  de

serviços de telefonia fixa e móvel celular, no âmbito do Estado.

Art. 2o - As concessionárias de serviços de telecomunicações só poderão cobrar de

seus usuários por serviços efetivamente prestados, observado o disposto no artigo

anterior.

Art. 3o - A inobservância desta lei  sujeitará os infratores ao pagamento de multa

correspondente ao décuplo do valor indevidamente cobrado de cada usuário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é proteger o consumidor dos prejuízos

causados  pelas  concessionárias  de  serviços  de  telecomunicações  quando  da

cobrança de valores a título de assinatura mensal. Entendemos que o consumidor

deve  pagar  pela  prestação do serviço,  qual  seja  a  tarifa  das  ligações telefônicas

efetuadas  e  não  a  título  permanente  ter  confiscado  o  valor  da  assinatura,  que

reputamos como cobrança abusiva e sem respaldo.

Em nosso país não mais se vislumbra o cenário vivido há alguns anos, pois o setor

de telecomunicações atravessou diversas mudanças e hoje tem à sua disposição um

mercado gigantesco de milhões de usuários, que gera um lucro excepcional. Mas as

empresas cobram, ainda, um elevado valor a título de assinatura mensal  sem, no

entanto, haver serviço prestado que a justifique. 

Para  melhor  compreensão  do  assunto,  serão  estabelecidos  os  conceitos  de

telecomunicações  e  de  serviço  de  telecomunicações,  bem  como os  conceitos  de

telefonia e serviço de telefonia, segundo a Lei Geral de Telecomunicações, no Livro

III, Título I, Capítulo I, Das Definições:

“Art. 60 - Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a

oferta de telecomunicação.

§  1º  -  Telecomunicação  é  a  transmissão,  emissão  ou  recepção,  por  fio,

radioeletricidade,  meios  ópticos  ou  qualquer  outro  processo  eletromagnético,  de
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símbolos,  caracteres,  sinais,  escritos,  imagens,  sons  ou  informações  de  qualquer

natureza.”.

Decorre do texto legal, que serviço de telecomunicação é o meio de se obter um fim

específico:  a  telecomunicação.  Por  sua  vez,  telecomunicação,  de  acordo  com  o

conceito legal, é a transmissão, emissão ou recepção, por meios elétricos, ópticos ou

magnéticos  de  informações  de  qualquer  natureza.  Com  efeito,  há  uma  sensível

incompatibilidade entre a cobrança da tarifa de assinatura mensal e a prestação do

serviço de telefonia fixa comutado. Isso porque, como o serviço é uma especificação

do  gênero  telecomunicações,  compartilha  necessariamente  das  características

genéricas deste, quais sejam: um processo de transmissão, emissão ou recepção de

dados e informações. 

Por tais razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei  nº 9/2011,  nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 957/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.651/2010)

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com sede no Município

de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com

sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Jeruel,  com sede no Município  de  Lavras. Em pleno funcionamento

desde 29/4/2008, é uma instituição sem fins econômicos, com personalidade jurídica

de direito privado, com duração por tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade primordial o tratamento e a reabilitação orgânica e
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mental  da  pessoa  cuja  vida  tornou-se  incontrolável  pelo  uso  de  álcool  e  outras

drogas, além de sua reintegração e ressocialização com padrões de comportamento

aceitável na sociedade, entre outras.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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 958/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 71/2007)

Institui  o  Programa  de  Alimentação  Diferenciada  para  Crianças  e  Adolescentes

Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e

Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual de Ensino, com a finalidade

de  promover  a  devida  adequação  da  merenda  escolar  às  necessidades  dessas

crianças.

Parágrafo único - O Programa a que se refere o “caput” deste artigo será elaborado

e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria de

Estado da Educação em todas as escolas públicas estaduais.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio dos órgãos estaduais competentes, deverá

elaborar e fornecer, após exame de constatação, uma relação completa de todas as

crianças  matriculadas  na  rede  estadual  de  ensino  portadoras  de  diabetes  e

hipertensão, para que sejam inseridas no Programa.

Art. 3º - Para efetiva implantação do Programa instituído por esta lei, será fornecida,

pelo órgão designado pelo Poder Executivo,  à Secretaria de Estado da Educação

uma relação de alimentação adequada e compatível  para  crianças portadoras  de

diabetes e hipertensão matriculadas na rede estadual de ensino. 

Art.  4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  o  objetivo  de  estabelecer  uma política  de

melhor qualidade de vida às crianças e aos adolescentes estudantes da rede pública

estadual portadores de hipertensão e diabetes, dando maior atenção a sua saúde e

ao seu bem-estar e adequando a merenda escolar as suas necessidades.

Estudos afirmam que cerca de 10% da população mineira têm diabetes nas suas

várias formas. A gravidade desse quadro fica evidente quando se constata a perda de

12,7  anos  de vida  produtiva  para  os  homens e  11,3  anos  para  as  mulheres.  Do

mesmo modo,  complicações,  muitas vezes fatais,  causadas pela desassistência e

falta de alimentação adequada têm custo incalculável, o que em boa medida pode ser

suprimido pela promoção do bem-estar e pelo tratamento alimentar dessas crianças.

Dada a gravidade da situação, apresentamos este projeto, para que as crianças e

os adolescentes em fase escolar possam ter garantida uma alimentação compatível

com  o  seu  estado  de  saúde.  Assim,  as  complicações  decorrentes  da  doença,

cumuladas com problemas de ordem financeira por  que passam estas crianças e

adolescentes,  poderão  ser  minimizadas.  Proporcionar  uma alimentação  adequada

para  esses  estudantes  é  o  mínimo  que  o  Estado  pode  fazer  para  garantir  uma

melhora na qualidade de vida dos que convivem com essas doenças.

Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, entendemos

que o Programa proposto deve ser implementado urgentemente e contamos com a

colaboração dos ilustres Deputados para aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 959/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.165/2007)

Torna obrigatória a publicação da lista de classificação dos candidatos a concursos

públicos realizados pela administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  bancas  examinadoras  dos  concursos  públicos  realizados  pela

administração  pública  direta  e  indireta  do  Estado  de  Minas  Gerais  divulgarão

obrigatoriamente  os  resultados  de  concursos  públicos  no  diário  oficial  de  Minas

Gerais e no “site” da comissão organizadora do concurso.

Art.  2º  -  Para os fins do disposto nesta lei,  considera-se resultado de concurso

público  o  gabarito  das  provas  objetivas,  as  respostas  das  provas  subjetivas,  a

classificação geral do candidato e respectiva nota auferida. 

Art. 3º - O caderno de provas será constituído de duas vias, sendo que a primeira

via ficará com a comissão organizadora e a segunda via ficará com o candidato.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei constituirá nulo o concurso público.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias da

data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: Considerando que a publicidade é um dos princípios da administração

pública, entendemos que as publicações da classificação dos candidatos a concursos

públicos realizados pela administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais,  bem  como  das  respectivas  notas  não  só  garante  a  transparência  dos

concursos públicos estaduais como também serve de fonte de consulta para futuros

candidatos. 

Outro motivo,  também, dessa proposição prende-se ao fato de reclamações em

nossos gabinetes, de candidatos que se mostram insatisfeitos, questionando a falta

de divulgação,  de  perspicuidade,  e  de  informação sobre  suas colocações  e  suas

notas, sem a devida aclaração exigida para futura interposição de recurso.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação

desta proposição.

-  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 960/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.166/2007)

Dispõe sobre a publicação de editais de concurso público em braile no Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os deficientes de visão terão acesso aos editais de concurso público em

braile no Estado de Minas Gerais.

§  1º  -  Os  editais  de  concurso  público  em  braile  serão  elaborados

concomitantemente aos outros editais para efeito de publicação.

§  2º  -  O  órgão  público  encarregado  da  elaboração  de  editais  de  concurso  se

adequará para cumprir esta lei.

Art.  2º  -  O  não-cumprimento  do  disposto  nesta  lei  implica  anulação  dos  editais

propostos.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: As Constituições Federal e Estadual asseguram diversos direitos aos

portadores de deficiência, visando a sua integração social e facilitação de seu acesso

a bens e serviços coletivos. 

A deficiência visual interfere em habilidades e capacidades e impossibilita o acesso

direto aos veículos de comunicação escrita, sendo umas das mais sérias restrições

que pode uma pessoa sofrer, pois o limitado acesso às informações em geral impõe

grandes obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

Justifica-se este projeto de lei pelo fato de gerar maior autonomia aos deficientes

visuais na concretização de seus sonhos. A publicação dos editais do concurso em

braile certamente trará satisfação pessoal ao deficiente, de forma que possa melhor

se sentir no mercado de trabalho. 

Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei,  para

fortalecer um segmento de nossa sociedade.

-  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 961/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.610/2008)

Dispõe sobre a publicação de informações da administração pública por meio da

rede mundial de computadores - internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam todos os órgãos integrantes da administração pública do Estado, em

qualquer dos seus poderes, responsabilizados em disponibilizar página na internet.

§  1º  -  Para  efeito  desta  lei  consideram-se  órgãos  públicos  todos  aqueles

pertencentes à administração direta e indireta, autarquia, empresa pública, sociedade

de economia mista e fundação.

§ 2º - Estão também sujeitas às disposições desta lei as empresas incorporadas ao

patrimônio público ou entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido

ou concorra,  bem como aquelas  que recebam subvenção,  benefício  ou  incentivo,

fiscal ou creditício, de órgão público.

§ 3º - Aquele que não dispõe de meio próprio na internet poderá utilizar a página do

ente a que está vinculado.

Art.  2º  -  As  informações  devem  ser  prestadas  conforme  a  natureza  e  área  de

atuação do órgão, sendo itens obrigatórios os relativos a:

I - legislação e regulamentos próprios e aos que são subordinados;

II - estrutura e funcionamento;

III - serviços prestados ou atividades desenvolvidas;

IV - quadro de funcionários, especificando:

a) nomenclatura e quantitativo dos cargos, tipo de provimento e vagas;

b) identificação dos ocupantes dos cargos: nome e identidade funcional; 

V - projetos, parcerias, metas e campanhas para consecução de seus fins;

VI  -  contratos  e termos de convênio,  bem como os  termos aditivos  e  análogos

decorrentes, especificando:

a) valor orçado, valor contratado, valor executado;

b) cronograma de execução;

c) modalidade e tipo da contratação, nos termos do Estatuto Federal Licitatório;

VII - gastos com publicidade, especificando:
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a) valor total e unitário;

b) forma, condição e data de pagamento de cada parcela, conforme o caso;

c) tipo de publicidade, quantitativo de material e demais características necessárias

à perfeita descrição do objeto;

d) contrato social e últimas alterações ou sob a forma de consolidação da empresa

contratada;

VIII  -  orçamento vigente e dos três  últimos exercícios,  em consonância com as

normas usuais da contabilidade.

a) os dados devem evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a posição patrimonial

e financeira da entidade;

b) as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registram

e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira do

órgão, a saber, rubricas, verbas, dotação orçamentária, programas e ações.

c)  indicação  do  profissional  devidamente  qualificado  e  registrado  no  CRC,

responsável pelas demonstrações contábeis;

IX - metas previstas no orçamento, na LDO e no PPA, e sua execução a cada ano.

§ 1º - As contratações decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação terão

disponibilizados os pareceres técnicos e jurídicos que as fundamentaram;

§ 2º - O órgão indicará mensalmente em quadro resumo:

1 - a despesa empenhada, liquidada e paga, por mês;

2 -  o valor  da receita auferida,  bem como sua origem: proveniente de recursos

próprios, repasses, convênios. 

Art. 3º - Deve o órgão público disponibilizar, além dos dados especificados no art.

2º,  outros  dados  e  elementos  relevantes  à  população,  seja  para  satisfação  de

interesse particular, seja coletivo ou geral. 

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no “caput” aos dados cujo sigilo seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Art. 4º - As informações serão veiculadas de forma clara e precisa para a perfeita

compreensão do cidadão.

Art. 5º - Todo e qualquer conteúdo inserido na internet pelo órgão público é de sua

inteira responsabilidade.
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Art.  6º  -  Os  dados  e  elementos  fornecidos  pelo  órgão  serão  atualizados

regularmente, de acordo com a natureza e relevância da matéria, de forma a não

induzir o interessado a erro.

Parágrafo  único  -  Não  se  aplica  a  disposição  contida  no  “caput”  àqueles  que

tenham prazo específico fixado por lei. 

Art. 7º - Os órgãos devem disponibilizar canais ou “links” de comunicação direta

para esclarecimentos sobre as informações contidas na internet.

Art. 8º - A inobservância ou descumprimento das disposições desta lei caracteriza

ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso IV, da Lei Federal nº

8.429, de 2 de junho de 1992, podendo ser aplicada ao agente público responsável a

penalidade  prevista  no  art.  12,  inciso  III,  da  mesma lei  citada,  independente  das

sanções penais, civis e administrativas, prevista na legislação específica. 

Parágrafo único - Considera-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,

cargo, emprego ou função nos órgãos mencionados no art. 1º. 

Art.  9º  - As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: A matéria tratada é amparada pela iniciativa comum prevista no inciso I

do  art.  23  da  Constituição  Federal,  versando sobre  o  zelo  pela  guarda da Carta

Magna, das leis e das instituições democráticas e conservação do patrimônio público.

Entre  os  princípios  constitucionais  existentes  em nosso  Estado  Democrático  de

Direito  estão  aqueles  expressamente  estabelecidos  no  “caput”  do  art.  37  da

Constituição Federal vigente, para nortear e respaldar a conduta da administração

pública e daqueles que a representam. Texto legal também reproduzido no art. 111 da

Constituição do Estado de São Paulo: “A Administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
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eficiência e, também, ao seguinte: ...”. (Redação dada pela Emenda à Constituição nº

19, de 1998.)

Nesse diapasão, temos que o princípio da publicidade é o que melhor exprime a

relação  constitucional  que  deverá  existir  entre  a  administração  pública  e  os

administrados, uma vez que torna compulsória a transparência das ações de seus

gestores, do próprio órgão ou ente a que pertençam.

A  publicidade  é  regra.  Contudo,  algumas  exceções  são  previstas  no  Texto

Constitucional, tais como os atos e as atividades relacionadas com a segurança da

sociedade ou do Estado ou quando o conteúdo da informação for resguardado pelo

direito à intimidade (art. 37, § 3º, inciso II, da Constituição Federal).

No  tocante  à  publicidade  dos  atos,  programas  e  obras  concluídas  pela

administração pública, cumpre salientar que esta só será admitida se tiver objetivo

educativo, informativo ou de orientação social, proibindo-se a promoção pessoal de

autoridades ou de servidores públicos por meio de divulgação de nomes, símbolos e

imagens, sob pena de violação do referido princípio, punível na esfera cível como ato

de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), sem prejuízo da sanção penal

cabível. 

São  instrumentos  constitucionais  utilizados  para  assegurar  o  recebimento  de

informações:  o  “habeas  data”  (art.  5º,  inciso  LXXII,  da  Constituição  Federal)  e  o

mandado  de  segurança,  individual  ou  coletivo  (art.  5º,  incisos  LXIX  e  LXX,  da

Constituição Federal).

A publicidade, como princípio, orienta a atuação administrativa de qualquer espécie

e  está  presente,  por  exemplo,  na  concessão  de  certidões,  na  vista  dos  autos,

implicando a contagem de prazos para defesa, prescrição, entre outras aplicações

igualmente importantes.

Também necessário se faz destacar  que está resguardado pela  Carta Magna o

direito  de  todo  brasileiro  receber  informações  dos  órgãos  públicos,  seja  de  seu

interesse particular, seja de interesse coletivo ou geral, especificamente em seu art.

5º, inciso XXXIII: “todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no

prazo  da  lei,  sob  pena  de responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja
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imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

Sobre o tema debatido, destacamos os conceitos  atribuídos pelos  doutrinadores

pátrios:

José Afonso  da Silva (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, Malheiros, 2000,

pág. 653) diz que: "A publicidade sempre foi tida como um  princípio administrativo,

porque se entende que o Poder  Público,  por  ser  público,  deve agir  com a maior

transparência  possível,  a  fim  de  que  os  administrados  tenham,  a  toda  hora,

conhecimento do que os administradores estão fazendo”.

Uadi  Lamêgo  Bulos  (“Constituição  Federal  Anotada”,  Saraiva,  2000,  pág.  563)

ressalta que a atenção ao princípio da publicidade tem como escopo "manter a total

transparência na prática dos atos  da Administração Pública", associando-o assim à

garantia de acesso do cidadão aos registros públicos.

Maria Sylvia Zanella di Pietro (“Direito Administrativo”, Atlas, 1997, pág. 68) ressalta

a importância da garantia, pelo dispositivo constitucional, do direito de informação do

cidadão (com base no art. 5º,  incisos XIV e XXXIII  da CF/88) não só em face de

interesse particular, mas, igualmente em face dos interesses coletivos ou gerais, de

modo  a  operar  uma  forma  mais  eficiente  de  controle  popular  da administração

pública. Na mesma linha é o pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (“Curso

de Direito Administrativo”, Malheiros, 1994, pág. 59)

Odete Medauar (“Direito Administrativo Moderno”, 1998, pág. 139) vai se balizar em

Norberto Bobbio e Celso Lafer para tecer sua explanação, que merece, pelo poder de

síntese, ser transcrito: "O tema da transparência e visibilidade, também tratado como

publicidade da atuação administrativa, encontra-se associado à reivindicação geral da

democracia administrativa".

Lúcia Valle Figueiredo (“Curso de Direito Administrativo”, Malheiros, 1999. pág. 57)

acrescenta aos argumentos já expostos pelos citados autores, a realização, por meio

do respeito ao princípio da publicidade, da isonomia.

No caso vertente, é absolutamente plausível que a administração pública evolua

concomitantemente com a tecnologia, isso implica em utilizar os meios adequados e

eficazes para o alcance de seus fins.

Dessa  forma,  vislumbramos  que  o  mais  eficiente  mecanismo  tecnológico  para
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publicidade dos  atos  públicos  é  a  rede  mundial  de  computadores  -  internet,  pois

concentra a capacidade de disseminação da informação com um número abrangente

de indivíduos em diversas regiões geográficas em velocidade superior  a qualquer

outro meio de comunicação de massa. 

A propositura desta demanda representa uma resposta da administração pública

paulista  aos  anseios  de  seus  administrados  na  busca  de  informação,  seja  para

exercício da cidadania, seja para defesa de direitos, mesmo enquanto consumidor.

Assim, consignamos que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - disciplina a

publicidade dos prestadores de serviços em seus arts. 36 a 38, sem distinção dos

privados e públicos, cabendo aos órgãos que desenvolvem tais atividades observar e

cumprir as disposições constitucionais, no caso a publicidade de seus atos, e informar

devidamente o consumidor sobre o produto ou serviço ofertado.

Expostas  essas  considerações,  podemos  concluir  que  o  projeto  de  lei  em  tela

assegurará com eficiência, economicidade e transparência o fim legal do princípio da

publicidade, além daqueles que lhe são correlatos.

É neste propósito que contamos com o apoio dos nobres pares.

-  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 962/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.604/2010)

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040,  de  28  de  dezembro  de 1995,  que  dispõe sobre  a  parcela  de  receita  do

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II

do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar com

a seguinte redação: 

“§ 4º - É obrigatória a exibição pelos fabricantes e importadores, em local visível,

nos estabelecimentos comerciais e nas redes de assistência técnica autorizada, da
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informação com os seguintes dizeres: “este estabelecimento está obrigado a recolher

disquete de computador,  lâmpada fluorescente, pilhas e baterias descartadas pelo

consumidor”.

Art. 2º - O § 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar como

§ 5º.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco

Justificação: A Lei nº 13.766, de 30/11/2000, dispõe sobre a política estadual de

apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos. Apesar de a referida norma

dispor sobre a questão da destinação final dos disquetes de computador, lâmpadas

fluorescentes,  pilhas  e  baterias,  determinando  que  os  estabelecimentos  que

comercializam esses produtos estão obrigados a recolhê-los e dar-lhes destinação

adequada, os consumidores desconhecem essa obrigação, ficando até o momento

sem saber que destino dar a tais resíduos.

A informação  ao consumidor  é  imprescindível  para  que a  lei  tenha  efetividade,

motivo pelo qual apresentamos esta proposição, contando com o apoio dos nobres

pares 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 963/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.564/2010)

Autoriza o Estado a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de Bom

Despacho imóvel com área de 250ha (duzentos e cinquenta hectares), situado nesse

Município e registrado sob nº 7.412, a fls. 275 do Livro 3-M, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se:

I  -  ao  desenvolvimento  de  atividades  de  extensão  voltadas  para  programas  de

capacitação e informação para jovens em situação de risco;
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II  -  à  implantação de polos  educativos  e  de  formação profissional  destinados  a

jovens e adultos;

III - a outras atividades destinadas ao bem-estar da população.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O imóvel objeto desta proposição foi doado pelo Município de Bom

Despacho ao Estado através da Lei nº 30, de 1948,  para o fim específico de ser

construída no terreno uma escola agrícola elementar.

Acontece que a referida escola agrícola nunca foi ativada, tendo sido a área doada

pelo Estado, em 1977, à Fundação do Bem-Estar do Menor – Febem. Com a extinção

dessa Fundação, o referido imóvel retornou ao patrimônio do Estado.

A área e os imóveis nela construídos encontram-se totalmente abandonados, em

situação  muito  precária,  tornando-se  foco  de  doenças,  conforme  demonstram  as

fotografias que são anexadas a este projeto. 

Assim,  a  Prefeitura  de  Bom  Despacho  pretende  dar  destinação  adequada  ao

imóvel, implantando no local projetos voltados ao bem-estar do menor em situação de

risco, bem como sistemas educacionais  que visem o aprimoramento acadêmico e

profissional de jovens e adultos, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1º

da proposição.

É importante salientar que, em audiência, a Secretária de Desenvolvimento Social,

autoridade máxima do órgão ao qual o referido imóvel está vinculado, se mostrou

totalmente favorável ao projeto, desde que cumprida a destinação que está lhe sendo

dada.

Ressaltamos que, apesar de a área já haver pertencido ao Município, a lei que a

doou não estabelece cláusula de reversão, razão pela qual a única maneira de o

imóvel retornar ao patrimônio do Município é através de projeto de lei  de doação,

como o que aqui é apresentado. 
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Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 964/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.838/2010)

Declara de utilidade pública o Asilo São Francisco de Assis da SSVP, Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarado de utilidade pública o Asilo  São Francisco de Assis da

SSVP, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo - SSPV -, com sede no

Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O Asilo São Francisco de Assis da SSVP, Obra Unida à Sociedade de

São  Vicente  de  Paulo  -  SSVP  -,  com  sede  no  Município  de  Formiga,  é  uma

associação  civil  de  direito  privado,  beneficente,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção

humana, visando especificamente abrigar pessoas idosas, em condições de saúde

física e mental, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e

espiritual. 

Além disso, o Asilo São Francisco de Assis preenche todos os requisitos legais para

a declaração de utilidade pública.

Pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade,  nada  mais  justo  do  que  a

concessão do título de utilidade pública à entidade e o apoio do poder público para a

continuidade da sua importante atuação 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.
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PROJETO DE LEI Nº 965/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.892/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Papagaiense, com sede no

Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Papagaiense,

com sede no Município de Papagaios.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco 

Justificação:  A Associação  Recreativa  Papagaiense,  com  sede  no  Município  de

Papagaios,  tem  a  finalidade  de  promover  a  prática  de  atividades  culturais,

educacionais  e  esportivas,  desenvolvendo  assim  diversas  ações  que  contribuem

muito para a integração social da comunidade.

Além disso, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, apolítica e de ordem

cultural, com personalidade jurídica distinta da de seus associados, cumprindo assim

todos os requisitos legais para o pedido de utilidade pública.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 966/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.920/2010)

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de

Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco
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Justificação: O Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de Carmo do Cajuru

é uma associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, que tem

por finalidade a promoção da assistência social, incluindo promoções gratuitas nas

áreas de educação e saúde.

Além disso, o Ruassa estimula pesquisas, elaborações e análise de projetos em

diversas áreas sociais,  incluindo áreas de saúde e meio ambiente, incentivando o

pleno exercício da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.

Pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade,  nada  mais  justo  do  que  a

concessão do título de utilidade pública à referida associação, e o apoio do poder

público para a continuidade da sua importante atuação 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 967/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.948/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Ecológica  Bordamatense  Amigos  da

Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica Bordamatense

Amigos da Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza, com sede

no  Município  de  Borda  da  Mata,  é  uma  associação  civil  de  direito  privado,

beneficente,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  a  prática  de  atividades

recreativas, educacionais e culturais.

A Associação desenvolve projetos socioculturais que englobam aulas de músicas e

artes  plásticas.  Incentiva  também  a  prática  de  esportes  e  oferece  cursos  que

despertam a consciência ecológica e artística.

Pelos  relevantes  serviços  prestados  à  sociedade,  nada  mais  justo  do  que  o
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reconhecimento  da  utilidade  pública  da  Associação,  permitindo  o  apoio  do  poder

público para o prosseguimento de sua importante atuação.

- 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 N° 968/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.549/2001)

Institui  o  Programa Emergencial  de  Desenvolvimento  e  Implantação  do Uso  de

Energia Solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação

do Uso de Energia Solar no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do Uso de

Energia Solar tem por finalidade a produção de energia elétrica a partir da energia

solar e sua posterior implantação no Estado.

Art. 3° - O Programa de que trata esta lei tem como  meta:

I - promover estudos visando a ampliação do uso de energia elétrica a partir  da

energia solar;

II - promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia solar;

III  -  promover  financiamentos  para  a  aquisição  de  equipamentos  geradores  de

energia solar;

IV - financiar pesquisas desenvolvidas pelas entidades envolvidas no Programa.

Art. 4° - Terão prioridade nos financiamentos de qu e trata o inciso III do art. 3°:

I - o pequeno produtor rural, tendo preferência os da área mineira da SUDENE;

II - os consumidores residentes nos aglomerados urbanos;

III - as instituições de ensino público;

IV - os hospitais da rede pública;

V - pequenas e microempresas;

VI  -  as  Prefeituras,  de  acordo  com  a  ordem  decrescente  do  Índice  de

Desenvolvimento Humano.

Art.  5° -  Fica  criado  o  Conselho  Deliberativo  do  Pr ograma  Emergencial  de
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Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, que será composto pelos

seguintes órgãos e instituições:

I - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;

II - Secretaria de Estado de Minas e Energia;

III - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

IV - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V - Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia;

VI - Conselho Estadual de Energia;

VII - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais;

VIII - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais;

IX - Fundação João Pinheiro;

X - Instituto de Peso e Medidas do Estado de Minas Gerais;

XI - instituições de ensino superior, públicas ou privadas, localizadas no Estado de

Minas Gerais;

XII - SINDIELETRO;

XIII - Movimento das Donas de Casa;

XIV - Companhia Energética de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os membros do Conselho não serão remunerados, uma vez que

o trabalho prestado é de caráter relevante.

Art. 6º - Compete ao Conselho Deliberativo do Programa:

I  -  remeter  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  Assembleia  Legislativa,

mensalmente, relatório de atividades contendo a aplicação dos recursos;

II - divulgar, por meio do diário oficial e de sistemas informatizados de comunicação

de dados dos órgãos e entidades que compõem o conselho, o relatório mensal;

III  -  receber  sugestões  de  técnicos,  órgãos  públicos  e  privados,  referentes  ao

assunto.

Art. 7º - Os recursos para a execução do Programa serão obtidos:

I - por meio do acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) no valor de cada

conta  de  energia  elétrica,  sendo  isentos  dessa  cobrança  os  consumidores  com

consumo inferior a 90 kw mensais;

II - por meio do repasse de 50% do total dos recursos a que está obrigada a CEMIG

a investir na produção de energia alternativa.
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Parágrafo único - Poderão ser destinados ao Programa recursos de outras fontes

indicadas pelo Governo do Estado, bem como contribuições e doações da iniciativa

privada.

Art. 8º - O Programa instituído por esta lei terá a duração de dois anos, contados a

partir da sua regulamentação.

Art.  9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A utilização irracional de energia elétrica e, principalmente, a falta de

planos  de  trabalho  e  investimentos  por  parte  do  Governo  em  pesquisas  para  a

geração de energia elétrica a partir de outras fontes faz com que hoje haja ameaças

de racionamento de forma desorganizada e acelerada.

Este  projeto  tem  por  finalidade  instituir  um  programa  voltado  para  o

desenvolvimento  da  energia  elétrica  a  partir  da  energia  solar  e  sua  posterior

implantação  no  Estado,  começando  pelos  pequenos  produtores  rurais,  os

aglomerados  urbanos,  as  pequenas  e  microempresas,  entre  outros  setores  que

prestam serviços essenciais e capazes de fomentar nossa economia.

A CEMIG atende 774 municípios  mineiros,  somando 5.200.000 consumidores, o

que perfaz uma receita operacional líquida anual de R$3.627.563.000,00. Ou seja,

0,5% do valor da conta de energia que chega a R$ 40,00 correspondem a R$0,40.

Entretanto,  esses  centavos,  somados  a  tantos  outros,  significam  arrecadação  de

cerca de R$18.137.815,00, que serão investidos no Programa que se pretende criar.

O projeto também prevê a criação do Conselho Deliberativo, composto por órgãos

públicos  e  representantes  da  sociedade  civil,  que  será  responsável  pela

administração e aplicação dos recursos e, principalmente, pela divulgação do Projeto,

cumprindo, assim, o princípio constitucional da transparência.

Espero que sejam apresentadas quantas emendas forem necessárias e que sejam

também realizados debates nesta Casa, com participação da sociedade civil, para o

melhor aproveitamento de nossas idéias.
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O Programa pretende aproveitar e fomentar estudos já desenvolvidos, como, por

exemplo, pela PUC-MG, que conta com o Grupo de Estudo em Energia - GREEN -, e

promover o encontro de órgãos e entidades interessados na criação de alternativas

não apenas para o racionamento, mas principalmente para que a água não se torne

um bem raro e de alto custo para a sociedade.

O preço que pagamos  pela  energia  elétrica  não  está  apenas  em  nossa  conta.

Pagamos muito mais caro, pois nada pode fazer com que o ecossistema volte a ser

como no passado. A cada dia que passa a existência de nosso planeta fica mais

comprometida,  e  se  não  atentarmos  para  isso  imediatamente,  se  não  tomarmos

providências  agora,  infelizmente,  não  teremos  mais  tempo.  É  o  que  pode  ser

comprovado por dados técnicos que acompanham este projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 376/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 969/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.848/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  da  Pesca  de

Capinópolis - Apropec -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Profissionais  da

Pesca de Capinópolis - Apropec -, com sede nesse Município. 

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Com sede no Município de Capinópolis e atuação em todo o território

mineiro, a Associação dos Profissionais da Pesca de Capinópolis - Apropec - tem por

escopo  a  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  a

racionalização da atividade pesqueira, bem como para a melhoria de vida de seus

integrantes.

Com esse propósito, a entidade incentiva o aprimoramento da produtividade e da

qualidade por meio da adoção de novas técnicas de produção e manejo, divulga os
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trabalhos e produtos de seus associados na busca de novos mercados e promove

cursos  e  seminários  sobre  temas  de  interesse.  Além  disso,  busca  diversificar  a

economia rural com a finalidade de agregar valores à produção, gerar empregos e

aumentar a renda no campo, negocia a venda dos produtos e orienta as compras de

equipamentos, insumos e estocagem.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Apropec, 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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 970/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.870/2010)

Dá denominação à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de Coromandel

ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o -  Fica denominada José Salvador Calixto a Rodovia LMG-738, que liga a

sede do Município de Coromandel ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: José Salvador Calixto, nascido em 1927 no Município de Coromandel,

casou-se com Rita Eliza Calixto, com quem teve cinco filhos: Abílio Assunção Calixto

e Ronan Alcântara Calixto, que seguiram o ofício do pai, produtor rural bem-sucedido

e líder comunitário; João Batista Calixto, cientista de renome internacional;  Ângela

Maria Calixto Vassiliades, artista plástica responsável pelos mosaicos que encantam

e embelezam o Município de Uberlândia;  e Marlene Sebastiana Calixto,  servidora

pública estadual lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado

de Minas Gerais. 

Viveu na comunidade de Santa Rosa dos Dourados, onde foi líder comunitário e

referência  de  cidadão  e  produtor  rural  próspero.  Sempre  ajudava  os  que
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necessitavam, inclusive financeiramente. Chegou a fornecer leite a crianças carentes,

bem  como a  abrigar  famílias  inteiras  em  sua  fazenda,  formando  pequenas  vilas.

Buscava sempre o bem-estar de todos.

Foi Juiz de Paz nos anos de 1954 e 1955. Posteriormente, ingressou na política,

exercendo  o  cargo  de  Vereador  na  Câmara  Municipal  de  Coromandel  por  três

mandatos, exercendo com grande responsabilidade suas atividades. Destacou-se na

defesa dos interesses da comunidade de Santa Rosa dos Dourados, onde nasceu.

Faleceu em setembro de 2005, deixando saudades como pessoa, cidadão e figura

política. 

Diante  dessas  considerações,  dar  nome  à  Rodovia  LMG-738  é  uma  forma  de

homenagear essa pessoa de reputação ilibada,  que prestou relevantes serviços à

região, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas 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 971/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.986/2010)

Declara de utilidade pública o Clube de Ciência Onze de Agosto - CCOA -, com

sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Ciência Onze de Agosto -

CCOA -, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Fundado em 11/10/95, o Clube de Ciências Onze de Agosto - CCOA -

atua  gratuitamente  como  instituição  educacional,  promovendo  educação

complementar  através  de  atividades  lúdicas,  artísticas,  esportivas,  culturais  e

científicas.

Em  sintonia  com  pesquisas  realizadas  na  área  da  educação,  o  CCOA objetiva
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despertar  nos  jovens  o  interesse  pelo  conhecimento,  buscar  a  interação  com  a

comunidade e, numa parceria com organização ambientalista, o Instituto Sul Mineiro

de  Estudo  e  Conservação  da  Natureza,  promover  atividades  de  ecoturismo,

monitoramento de matas, preservação de biomas, entre outras.

Por  utilizar  mecanismos  educativos  para  proporcionar  aos  jovens  envolvidos  o

exercício  da  plena  cidadania,  é  a  entidade  merecedora  de  que  se  reconheça  a

utilidade pública do trabalho que desenvolve em Muzambinho e região. 

- 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 972/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.704/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras - Acal -,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lavras - Acal -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Comunitária Alcance de Lavras - Acal -, sediada na Rua

Álvaro Botelho, nº  501,  Centro,  na cidade de Lavras,  é uma associação sem fins

lucrativos,  possuidora  de  patrimônio  e  personalidade  jurídica  próprios,  cabendo

salientar que a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício

específico  de  suas  funções,  não  distribuí  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a

dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma.

Tem  por  finalidades  dar  oportunidade  à  apresentação  de  ideias,  elementos  de

cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; oferecer mecanismos à formação

e integração da família e da comunidade, estimulando o bem-estar, a boa cultura, o

convívio social aprazível e o lazer; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se

aos serviços de defesa civil, sempre que necessário e possível; estimular a promoção
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de  relações  e  atividades  saudáveis  na  comunicação  social;  promover  atividades

educacionais  e  de  formação  geral;  incentivar  comportamentos  de  participação,

organização  e  solidariedade,  criando  ou  estimulando  atividades,  movimentos,

projetos,  programas,  cursos  e  organismos;  promover  e  divulgar  resultados  de

pesquisas,  estudos,  experiências  educativas  e  avaliações,  principalmente  aquelas

que promovem o bem-estar e a dignidade humana no contexto familiar e comunitário;

divulgar e promover suas atividades e finalidades através da constituição de órgãos

de imprensa, de radiodifusão,  e de geração de sinais de TV,  conforme legislação

vigente; prestar serviços compatíveis com suas finalidades, com o fim de arrecadar

fundos para a manutenção da entidade.

Como visto, a entidade, fundada em 2009, atende aos requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares 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 973/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.927/2010)

Dá a denominação de Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira à escola

estadual localizada no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Professor  José Venâncio  Ferreira  a

Escola  Estadual  de  Manhumirim,  com  sede  no  Bairro  do  Roque,  Município  de

Manhumirim. 

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: Este projeto visa homenagear um dos homens mais conceituados da

sociedade de Manhumirim. Falecido no dia 6/9/2010, José Venâncio passou sua vida

dedicando-se à educação e ao serviço da justiça nesse Município e região.

Professor  de  português  e  francês,  começou  a  lecionar  na  Escola  Estadual  de
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Manhumirim em março de 1961, permanecendo ali por cerca de trinta anos. Passou

ainda por diversas escolas e faculdades da região.

Dotado de um dom especial, o da oratória, sempre era convidado para discursar em

nome da Escola.

Além  de  se  dedicar  ao  magistério,  Professor  Venâncio  exercia  a  profissão  de

advogado nas comarcas de Manhumirim, Lajinha, Manhuaçu, Mutum e Carangola.

Por esse serviço, recebeu homenagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no

ano de 2009.

Ao  denominar  a  referida  escola  estadual  Escola  Estadual  José  Venâncio,  a

comunidade  de  Manhumirim,  ex-alunos  e  colegas  do  saudoso  professor,  querem

fazer uma homenagem ao homem que passou sua vida a serviço dos semelhantes,

com muita alegria, sabedoria e muita fé.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 974/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.989/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas os imóveis

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cachoeira de

Minas  os  imóveis  constituídos  de  duas  áreas  contínuas  de  2.067,72m²  (dois  mil,

sessenta e sete vírgula setenta e dois metros quadrados) cada, sendo o primeiro

denominado Lote 01, Quadra A, situado na Rua Projetada, Bairro Rosário, registrado

sob o nº 6918, a fls. 01 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cachoeira de Minas,  e  o segundo denominado Lote 2, Quadra A,  situado na rua

Projetada, Bairro Rosário, registrado sob o nº 6919, a fls. 01 do Livro 2 do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

construção da sede da Apae.



341
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos, contados da data de publicação desta lei, não lhes tiver sido

dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: Os imóveis a que se refere este projeto de lei foram desmembrados de

um  terreno  doado  ao  Estado  para  construção  de  uma  escola  estadual.

Posteriormente o terreno foi desmembrado em duas quadras. Para a construção da

escola, está sendo utilizada somente a Quadra B, ficando ociosa a Quadra A. Como a

Apae não tem sede própria, o poder municipal achou por bem que o Estado doe a

referida quadra para tal destino. 

É incontestável o benefício que traz para a comunidade o trabalho desenvolvido

pela Apae, razão pela qual solicito 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 975/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.143/2003)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Iturama o imóvel

e respectivas benfeitorias constituído de área de 3.000m2 (três mil metros quadrados),

localizado nesse município, registrado sob o nº 16.212, a fls. 140 do livro 3-X, no

Cartório de Registro de Imóveis de Campina Verde.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal José Tiago de Queiroz.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado cessada a

causa da doação.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Zé Maia
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Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  no  Município  de  Iturama  uma

propriedade  de  3.000m2,  que,  com  a  municipalização  do  ensino  fundamental,  foi

destinada ao funcionamento da Escola Municipal José Tiago de Queiroz.

O  prédio  lá  edificado  encontra-se  em  precárias  condições  e  demanda  reparos

urgentes; ainda assim, o ente municipal consignou recursos em seu orçamento para

realização de obras em imóvel alheio ao seu patrimônio.

Em vista do impasse, o Prefeito Municipal de Iturama reivindica a propriedade do

bem,  por  intermédio  de  doação,  para  que  possa  implementar  as  melhorias

necessárias  e  resgatar  o  importante  papel  que  o  referido  estabelecimento

desempenha na rede local de ensino.

Dessa  forma,  acreditamos  que  este  parlamento,  reconhecendo  o  mérito  da

proposição, se empenhará em aprová-la.

- 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 976/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.752/2010)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Ituiutaba - Consepi -, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva de Ituiutaba - Consepi -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Zé Maia

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Preventiva  de  Ituiutaba,

entidade civil de direito privado, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, tem por

escopo colaborar nas atividades de prevenção e preservação da ordem pública no

âmbito  municipal,  objetivando  maior  eficiência,  presteza  e  controle  das  ações  de

defesa da comunidade.

O Consepi canaliza as aspirações coletivas em relação às atividades específicas

dos órgãos públicos de segurança para a defesa do Município;  realiza estudos e
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apresenta  sugestões  a  fim  de  melhorar  a  segurança  local;  incentiva  o  bom

relacionamento da população com as autoridades; promove palestras, conferências,

fóruns,  debates e campanhas educativas sobre autodefesa e promoção de ajuda,

visando  despertar  em  cada  cidadão  o  sentimento  de  segurança  e  o  espírito  de

cooperação e  solidariedade,  em benefício da  ordem pública  e  do convívio  social;

adota medidas para a proteção do meio ambiente e apoia as ações da Defesa Civil.

Considerando a importância do trabalho realizado pela entidade para a segurança

da região em que atua,  contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 977/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.131/2008)

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a reciclagem, o gerenciamento e a

destinação final de lixo tecnológico e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os produtos e os componentes eletroeletrônicos, considerados como lixo

tecnológico, devem receber uma destinação final adequada que não provoque danos

ou impactos negativos ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. 

Parágrafo único - A responsabilidade pela destinação final deve ser solidária entre

as  empresas  que  produzem,  que  comercializam  e  que  importam  os  produtos  e

componentes  eletroeletrônicos,  mantendo  pontos  de  coleta  para  receber  o  lixo

tecnológico a ser descartado pelo consumidor. 

Art.  2º - Para efeito desta lei, o lixo tecnológico são aparelhos eletrodomésticos,

equipamentos  e  componentes  eletroeletrônicos  de  uso  industrial,  comercial,

doméstico e de serviços, que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, como:

I - monitores e televisores; 

II - acumuladores de energia (baterias e pilhas); 

III - componentes e periféricos de computadores; 

IV - produtos magnetizados; e
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V - aparelhos celulares.

Art. 3º - A destinação final ambientalmente adequada consiste em: 

I - práticas de reutilização total ou parcial de produtos e componentes tecnológicos;

II - processos de reciclagem e aproveitamento do produto e componentes para a

finalidade original ou diversa;

III  -  neutralização  e  disposição  final  apropriada  dos  componentes  tecnológicos

equiparados a lixo químico.

Parágrafo  único  -  A  destinação  final  do  lixo  tecnológico  deve  ser  feita  em

consonância com a legislação ambiental e as normas de saúde e segurança pública,

respeitando-se  as  vedações  e  restrições  estabelecidas  pelos  órgãos  públicos

competentes.

Art. 4º - Os produtos e componentes eletroeletrônicos comercializados no Estado

de Minas Gerais devem indicar com destaque, na embalagem ou rótulo, as seguintes

informações:

I - advertência para não descartar o produto em lixo comum;

II - orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico; 

III - endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte do material em

desuso e sujeito à disposição final; e

IV - alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os

componentes do produto.

Art.  5º  -  Em  caso  de  descumprimento  de  dispositivos  desta  lei,  as  empresas

definidas no “caput” do art. 1º estão sujeitas às seguintes penalidades:

I - advertência; e

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

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro.

Art. 6º - Os valores arrecadados com a taxa e as multas oriundas desta lei serão

destinados  a  programas  de  coleta  seletiva  e  às  ações  de  destinação  final

ambientalmente adequada.

Art.  7º  -  A  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  estabelecerá  normas  e

procedimentos  para  o  gerenciamento  e  a  destinação  final  do  lixo  tecnológico

produzido  no  Estado  de  Minas  Gerais,  priorizando  as  ações  que  estimulem  a
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reciclagem, a reutilização e o comércio de produtos fabricados com materiais não-

tóxicos e de baixo impacto no meio ambiente.

Art. 8º - Para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta lei, fica autorizada a

celebração de convênios com cooperativas ou associações de catadores, instituições

educacionais  e  de  ensino  superior  e demais  entidades organizadas da sociedade

civil. 

Art.  9º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, suplementadas se

necessário. 

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Com a intensa aceleração industrial, que lança a cada momento novos

e  sofisticados  equipamentos  no  mercado  consumidor,  deparamos  com  um  grave

problema ambiental: o lixo eletrônico ou lixo tecnológico. 

A  popularização  de  computadores,  televisores,  aparelhos  celulares  e

eletrodomésticos tem colaborado para o crescimento do lixo tecnológico. Todos os

dias,  são produzidas milhares de  toneladas de lixo no País  a partir  dos  resíduos

resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. No meio do lixão,

estão  produtos  que  rapidamente  perderam  a  utilidade  ou  simplesmente  ficaram

ultrapassados. O que era objeto de tecnologia de ponta entra para a obsolescência

em  poucos  anos  ou  até  meses  de  uso.  Geralmente,  os  computadores  são

substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada cinco anos nas residências.

Já o tempo médio de troca para celulares é de menos de dois anos. 

Sem a reciclagem, reutilização ou destinação final ambientalmente adequada, o lixo

tecnológico  irá  inevitavelmente  proliferar  no  meio  ambiente.  Esses  produtos  são

fabricados com metais pesados e altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio,

chumbo,  entre  outros.  Em  contato  com o  solo,  essas  substâncias  contaminam  o

lençol  freático  e,  consequentemente,  os  mananciais  que  abastecem  de  água  a

população.  Quando queimados,  poluem o ar.  Causam também doenças graves  e

distúrbios no sistema nervoso de catadores que sobrevivem da venda dos materiais
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coletados nos  lixões. Podem ainda afetar os rins e o cérebro, além de provocar a

morte  por  envenenamento.  Apesar  de  tantas  ameaças,  as  empresas  pouco

colaboram  para  o  esclarecimento  da  população.  As  embalagens  dos  produtos

eletroeletrônicos  não  alertam sobre  o  perigo  de  contaminação  e  eventuais  danos

ambientais. 

Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tecnológico já representa 5% do total

gerado no planeta. O percentual pode ser ainda maior até o final desta década com a

expansão do sucateamento eletroeletrônico. Embora de forma bem tardia, o mundo já

começa a se mobilizar para conter o avanço desse novo lixo. Já temos, por exemplo,

no  País,  empresas  que  desenvolvem  programas  com  o  objetivo  de  recolher,

recondicionar  e  enviar  os  equipamentos  em  desuso  para  organizações  não

governamentais. No entanto, essa atitude ainda é uma rara exceção em um universo

onde é cada vez maior o lixo tecnológico. A realidade é que a maioria dos fabricantes,

importadores e comerciantes perde o controle dos seus produtos depois que esses

são adquiridos pelos consumidores. 

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 no controle do lixo tecnológico. Diante do

exposto, peço o apoio dos nobres colegas 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 978/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.064/2008)

Torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática

para serem operados por pessoas portadoras de necessidades especiais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todas  as  unidades  da  administração  direta,  indireta,  autárquica  e

fundacional deverão possuir pelo menos um equipamento de telecomunicação e um

de informática adaptados de forma a serem utilizados  por  pessoas portadoras de



347
____________________________________________________________________________

deficiência quanto a sua condição física e sua acuidade auditiva e visual.

Art. 2º - Os equipamentos citados no art. 1º deverão ser certificados pelos órgãos

competentes  e  especializados  quanto  a  sua efetiva  adequação e  utilização pelos

usuários anteriormente especificados.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art.  4º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo efetivar um direito já conquistado

pelo portador de deficiência. O art. 28 da Constituição Estadual e a Lei Estadual nº

11.867, de 28/7/95, disponibilizam um percentual de 10% das vagas para as pessoas

portadoras de deficiência nos concursos públicos. Sendo assim, o serviço público tem

por  obrigação  disponibilizar  os  meios  para  atender  essas  pessoas,  a  fim  de que

possam realizar o seu ofício com magnitude.

As  telecomunicações  e  a  informática  chegaram a  um nível  tecnológico  ímpar  e

tornaram-se fundamentais na vida contemporânea. A democratização de seu acesso

tem sido um objetivo vislumbrado pelas administrações e também pela sociedade civil

organizada. A triste e histórica situação de exclusão social a que estão submetidas as

pessoas portadoras de deficiência impõe, no limiar de um novo século, séria reflexão

da sociedade mineira, de seus legisladores e administradores.

Precisamos  de  políticas  afirmativas,  com  mentalidade  e  postura  voltadas  aos

valores universais de cidadania e direitos humanos, onde o Estado, em todas as suas

esferas, dê o exemplo e o incentivo a uma postura de consciência, proporcionando a

todos plena utilização dos meios de telecomunicações e informática.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 979/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o Índice Geral de

Preços  -  Disponibilidade  Interna  -  IGP-DI  -  como índice  oficial  de  atualização  da

Unidade Fiscal  do  Estado de Minas Gerais  -  Ufemg -,  pelo  Índice  de  Preços ao

Consumidor Amplo - IPCA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 224 - (...)

§ 4º - O valor da Ufemg será atualizado anualmente pela variação do Índice de

Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística - IBGE -, ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período

compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte.”.

Art. 2º - O valor da Ufemg para o exercício de 2006 será divulgado até o dia 15 de

dezembro de 2005 e levará em consideração o novo índice de correção.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa reparar uma considerável injustiça que tem sido feita

aos contribuintes de Minas Gerais. Propõe substituir o índice oficial de atualização da

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg -, trocando-se o Índice Geral de

Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio Vargas, pelo Índice

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, do IBGE.

Tal proposição foi motivada pela proposta do Governador Aécio Neves de efetuar a

mesma substituição quanto aos contratos de dívidas dos Estados com a União para

reduzir os encargos que o Estado tem pago. 

Ora, se o pleito do Governador é justo, por que não dar o exemplo, corrigindo-se as

taxas, multas e bases de cálculo de impostos por esse índice?

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 840/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 980/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.957/2010)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  equipamentos  fototerápicos  para  o  tratamento  de

psoríase nas unidades do Sistema Único de Saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Compete  à  Secretaria  Estadual  de  Saúde  realizar  o  planejamento  da

aquisição e da instalação de equipamentos fototerápicos de irradiação ultravioleta

para o tratamento de psoríase nas diversas regiões de saúde do Estado.

Art. 2º - Cabe à Secretaria de Saúde articular os Municípios das regiões do Estado

para utilização dos equipamentos instalados. 

Art.  3º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A psoríase é uma doença inflamatória da pele muito comum, benigna,

crônica,  hiperproliferativa,  relacionada  à  transmissão  genética,  que  necessita  de

fatores  desencadeantes  para  seu  aparecimento  ou  piora.  Atualmente,  a  psoríase

acomete  aproximadamente  2% da  população mundial,  e  no  Brasil  estima-se  que

atinge mais de 3 milhões de brasileiros, de acordo com informações da Organização

Mundial de Saúde. Recentemente, confirmou-se que a psoríase atinge não somente a

pele e articulações (psoríase artropática), mas possui componente inflamatório que

atua em vários órgãos,  levando ao aumento de colesterol,  triglicérides, glicemia e

sobrepeso ou obesidade, isto é, a psoríase leva à síndrome metabólica. Também se

confirmou um maior risco cardiovascular nos portadores de psoríase.

Existe uma relação entre a psoríase grave e de longa duração com o aumento de

risco cardiovascular. Sabe-se que a grande maioria dos pacientes apresenta a forma

leve e moderada da psoríase, desta forma justificam-se todos os esforços para o

adequado tratamento da forma leve, para diminuir a chance de evoluir para a forma
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grave  da  psoríase,  com  lesões  em  todo  corpo,  e  diminuir  as  comorbidades  e

síndrome metabólica.

Há décadas que se utiliza o tratamento com fototerapia para psoríase, utilizando-se

irradiação ultravioleta tipo A (chamada Puva, pois é necessário ingerir medicamento

psoraleno) ou tipo B de banda estreita, que se trata da melhor opção custo/benefício,

cujo equipamento tem custo acessível (em média R$50.000,00), e permite atender a

grande demanda de pacientes, pois cada exposição ao tratamento de fototerapia dura

poucos  minutos.  O  tratamento  de  fototerapia  substitui  o  uso  de  medicamentos

sistêmicos para psoríase, evitando os exames laboratoriais frequentes, para controlar

os  efeitos  adversos  para  fígado  e  rins.  Outra  vantagem  da  fototerapia  é  a

possibilidade de utilizá-la  para tratamento  de  outras  dermatoses comuns,  como a

dermatite atópica, vitiligo e micose fungóide.

Concluindo,  a  Secretaria  Estadual  da  Saúde,  adquirindo  equipamentos  de

fototerapia, permitirá acesso ao tratamento de diversas dermatoses, especialmente a

psoríase,  prevenindo  a  evolução  para  formas  mais  graves,  que  exigiriam  altos

recursos financeiros, podendo chegar a R$70.000,00 por ano por paciente, no caso

de tratamento com medicamentos imunobiológicos.

- 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 981/2011

Acrescenta os arts. 2º-A, 2º-B e 2º-C à Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, para

vedar  o  ingresso  do  menor  de  12  anos  sem  acompanhamento  dos  pais  ou

responsáveis aos estabelecimentos definidos nesta lei, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida dos

seguintes artigos:

“Art.  2º-A -  Os estabelecimentos de que trata esta lei  ficam obrigados a criar  e

manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

I - nome completo;

II - data de nascimento;

III - endereço completo;
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IV - telefone;

V - documento de identidade.

§  1º  -  O  responsável  pelo  estabelecimento  deverá  exigir  dos  interessados  a

exibição de documento de identidade no ato de seu cadastramento e sempre que

forem fazer uso dos computadores ou máquinas.

§ 2º - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de cada acesso, com

a identificação do usuário e do equipamento por ele utilizado.

§ 3º - O estabelecimento não permitirá o uso dos computadores ou máquinas:

I - a pessoas que não forneceram os dados pessoais previstos neste artigo;

II - a pessoas que não portarem documento de identidade ou se negarem a exibi-lo.

§ 4º - As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser mantidos por,

no mínimo, vinte e quatro meses.

§ 5º - Os dados do registro poderão ser armazenados em meio eletrônico.

§ 6º - O fornecimento a terceiros dos dados cadastrais e demais informações de

que trata este artigo só ocorrerá mediante expressa autorização do usuário ou por

determinação ou autorização judicial.

Art. 2º-B - É vedado aos estabelecimentos de que trata esta lei:

I - permitir o ingresso de menores de 12 anos sem o acompanhamento de, pelo

menos, um de seus pais ou de seu representante legal devidamente identificado;

II - permitir a entrada de menores de 12 anos a 16 anos sem autorização por escrito

de, pelo menos, um de seus pais ou do responsável legal, devidamente identificado;

III - permitir a permanência de menores de 18 anos após a meia-noite, salvo se com

autorização por escrito de, pelo menos, um de seus pais ou do responsável legal,

devidamente identificado.

§ 1º -  Aos menores de 16 anos é vedada a permanência nos estabelecimentos

comerciais de que trata esta lei após às 22 horas.

§ 2º - Além dos dados previstos nos incisos I a V do art. 2-A, o usuário menor de 18

anos deverá informar:

a) filiação;

b) nome da escola em que estuda e horário das aulas.

Art. 2º-C - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão:
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I  -  expor  em  local  visível  lista  de  todos  os  serviços  e  jogos  com  a  respectiva

classificação etária, observada a disciplina no Ministério da Justiça sobre a matéria;

II - ter ambiente saudável e iluminação adequada;

III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos e adaptáveis a todos os

tipos físicos;

IV  -  ser  adaptados  para  possibilitar  o  acesso  aos  portadores  de  necessidades

especiais;

V - tomar as medidas necessárias a fim de impedir que menores de idade utilizem

contínua  e  ininterruptamente  os  equipamentos  por  período  superior  a  2  horas,

devendo haver um intervalo mínimo de trinta minutos entre os períodos de uso”.”

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo

daquelas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

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

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2011.

Liza Prado

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 608/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  356/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para a construção de um trevo no Bairro Morro do Engenho, em Itaúna,

no  trecho  da  MG-431  que  liga  esse  Município  a  Itatiaiuçu.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 357/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Padre Estanislau Pirola por sua investidura na função

de Pároco da Paróquia São Francisco Xavier e com os Padres Higino Giuvanelli e

Miguel  Taboada,  que  atuarão  como  auxiliares  na  paróquia  recém-criada.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Nº 358/2011,  do  Deputado Célio  Moreira,  em que solicita  seja encaminhado ao
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Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  se  inclua  no  projeto

Caminhos  de  Minas  o  asfaltamento  dos  trechos  da  BR-367  que  menciona,  nos

Distritos de Senador Mourão, Desembargador Otoni e Planalto de Minas, situados no

Município de Diamantina. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 359/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo 141º aniversário desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  360/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu de Curvelo

pelos 70 anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 361/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Anselmo Silvestre, Presidente da Convenção Mineira dos

Ministros  das  Assembleias  de  Deus  do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  trabalhos

prestados por várias décadas à Igreja, que neste ano comemora seu centenário.

Nº 362/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Cesino Bernardino,  Presidente  da  Igreja Assembleia de

Deus de Camboriú (SC) e fundador e atual Presidente dos Gideões Missionários da

Última Hora de Camboriú (SC). (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 363/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de informações acerca da construção da UHE

Cachoeirão. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 364/2011, do Deputado Fred Costa, em que solicita seja formulada manifestação

de pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-Presidente da

República,  ocorrido  em  29/3/2011,  em  São  Paulo.  (-  Semelhante  proposição  foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Jayro Lessa. Anexe-se ao Requerimento

nº 336/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 365/2011, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais -

Itambé pela posse de sua Diretoria e dos membros do Conselho de Administração e

do Conselho Fiscal. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 366/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado à Cemig
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pedido de providências para solucionar as constantes interrupções no fornecimento

de energia elétrica na zona rural de Jaboticatubas, em especial nos condomínios e

estabelecimentos comerciais. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº  367/2011,  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Murilo Ferreira por sua indicação para a Presidência

da Companhia Vale do Rio Doce. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 368/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  reforma  urgente  na  MG-105,  que  liga  os

Municípios de Águas Formosas e Crisólita. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 369/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os motivos que levaram à

anulação da licitação que menciona, destinada à contratação de serviços de reforma

e adaptação de três edificações utilizadas para instalação de restaurantes na área

externa  da  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo  Neves.  (-  Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Rogério Correia. Anexe-se

ao Requerimento nº 309/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 370/2011, do Deputado Tadeuzinho Leite, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a previsão de nomeação dos

candidatos aprovados no último concurso para Defensor Público do Estado.

Nº 371/2011, do Deputado Tadeuzinho Leite, em que solicita seja encaminhado à

Defensora Pública-Geral pedido de informações sobre a previsão de nomeação dos

candidatos aprovados no último concurso para Defensor Público do Estado.

Nº 372/2011, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre o estágio em que se encontra

o projeto de construção do Aeroporto de Itajubá e sobre a previsão do início das

obras. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  373/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde pedido de

providências  para  realizar  levantamentos,  estudos  e  amostragens  dos  níveis  de

arsênio presentes no ar e de seus efeitos sobre a saúde dos habitantes do Município

de Paracatu.
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Nº  374/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretária de Meio Ambiente pedido de providências para realizar

estudos, trabalhos e amostragens com a finalidade de quantificar o teor de arsênio

presente na atmosfera, no solo e nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no

entorno da mina de ouro pertencente à empresa Kinross Brasil Mineração e situada

nas proximidades da cidade de Paracatu; e de verificar a segurança das barragens de

rejeitos situadas nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  375/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional Sudeste II do INSS, com sede em Belo

Horizonte, pedido de providências para que dedique especial atenção à instalação de

uma agência do INSS no Município de Extrema. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  376/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar pedido de providências para

regulamentar a relação existente entre os profissionais  de saúde credenciados ou

referenciados  e  as  respectivas  operadoras  de  planos  ou  seguros-saúde.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  377/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de  Pouso  Alegre  pedido  de

informações acerca das providências adotadas com relação aos radares instalados

no Município e ao contrato celebrado com a empresa prestadora do serviço. (-  À

Mesa da Assembleia.)

Nº  378/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretária de Planejamento pedido de

providências para a nomeação, o mais breve possível, dos candidatos aprovados no

VI Concurso para Defensor Público, cujo resultado foi homologado em 16/2/2011. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Tereza

Lara. Anexe-se ao Requerimento nº 337/2011, nos termos do § 2º  do art.  173 do

Regimento Interno.)

Nº 379/2011, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulada manifestação

de pesar à família do ex-Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da Silva,

por  seu falecimento. (-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Jayro Lessa. Anexe-se ao Requerimento nº 336/2011, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 380/2011, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao Ministro

da  Saúde  pedido  de  providências  para  a  apresentação  de  um  cronograma  de

pagamento  aos  prestadores  de  serviços  do  SUS  ligados  aos  setores  de  alta

complexidade, que se encontram há aproximadamente 90 dias sem pagamento.

Nº  381/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional de Saúde Suplementar pedido de providências com

vistas  à  criação  de  conselhos  de  defesa  do  consumidor  a  fim  de  facilitar  a

administração  dos  conflitos  existentes  entre  as  partes  envolvidas  na  relação  de

consumo.

Nº 382/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Coordenador do CAO-PP pedido de providências para fazer reverter o imóvel onde

se localiza a ocupação Irmã Dorothy para a Codemig, conforme a ação civil pública

que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

Nº  383/2011,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretária de Cultura pedido de providências para que envie o calendário de eventos

culturais do Estado para conhecimento e divulgação por essa Comissão.

Nº  384/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados

na 128ª Cia ESP-22º BPM e na 6ª Cia ESP-1º BPM, pelo trabalho que resultou na

desarticulação  de  uma quadrilha  que  arrombou  imóveis  nesta  Capital,  durante  o

Carnaval.

Nº  385/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para que o Sr. Luiz

Felipe  Gonçalves  do  Nascimento,  recluso  no  Município  de  Divinópolis,  tenha

assistência jurídica por parte da Defensoria Pública.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Deputada  Ana  Maria

Resende e dos Deputados Arlen Santiago, Célio Moreira, Gustavo Corrêa, Gustavo

Valadares (4), João Leite, Juninho Araújo, Leonardo Moreira (5), Wander Borges e

Elismar Prado.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Política Agropecuária, do Trabalho, de Turismo e de Meio Ambiente e do Deputado

João Leite.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. O Bloco Minas sem Censura, formado

pelas Bancadas do PCdoB, PMDB, PRB e PT, reuniu-se ontem com as executivas

estaduais do PMDB e do PT e optou pela publicação de nota de solidariedade ao

Deputado Rogério Correia pelo tratamento que lhe foi dispensado pelo Senador e ex-

Governador Aécio Neves durante as cerimônias de despedida do ex-Vice-Presidente

José  Alencar.  Como  sempre  acontece  em  Minas  Gerais,  essas  coisas  não  são

publicadas,  mas pelo menos os telespectadores da TV Assembleia poderão tomar

conhecimento desta nota que passarei a ler. (- Lê:) “Nota de solidariedade. Nós, os

Deputados do PCdoB, PMDB, PRB e PT, da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, integrantes do Bloco Minas sem Censura, e as executivas estaduais do

PMDB  e  do  PT,  reunidos  nesta  data,  vimos  manifestar  de  público  a  nossa

solidariedade  ao  Deputado  Rogério  Correia  em  razão  do  tratamento  que  lhe  foi

destinado pelo Senador Aécio Neves durante as cerimônias de despedida do ex-Vice-

Presidente José Alencar Gomes da Silva em Belo Horizonte. Em algum momento das

aludidas cerimônias, encontrando-se no Palácio da Liberdade, onde estava sendo

velado o corpo do ex-Vice-Presidente, o Deputado Rogério Correia, acompanhado do

ex-Deputado Chico Simões, atual Prefeito de Coronel Fabriciano, deparou-se com o

Senador Aécio Neves no jardim da edificação, ocasião em que estendeu a mão para

cumprimentá-lo. O gesto foi inopinadamente recusado pelo Senador, que deixou o

Deputado com a mão estendida no ar  e se afastou,  com decisão,  a  seguir,  sem

corresponder ao cumprimento. Descortesia é substantivo de significado modesto para

a atitude do Senador, que feriu a boa tradição do respeito aos adversários políticos

sempre honrada em Minas. Rude e grotesca, ela teve seu significado especialmente

ampliado naquele momento, quando se homenageava um homem público de conduta

exatamente oposta e se estava no Palácio da Liberdade, espaço simbólico da história
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mineira. Já o Deputado Rogério Correia, a despeito de exercer na Assembleia de

Minas a oposição responsável, não se esquivou de estender a mão ao atual Senador

e ex-Governador do Estado, com quem habitualmente divide discurso em defesa da

democracia. Coerente com a tradição de Minas, o Deputado, ao contrário do Senador,

foi também coerente com o próprio discurso, trazendo-o para a prática. No episódio,

coube a ele confirmar que a democracia é estrada de mão dupla, que a liberdade de

opinião  deve  prevalecer  sobre  a  censura  e  que  as  divergências  políticas,  tão

necessárias  e  enriquecedoras,  recusam-se  ao  papel  de  reféns  das  incoerências

pessoais. Belo Horizonte, 4 de abril de 2011.” Como disse, a nota foi assinada pelas

Comissões Executivas Estaduais do PMDB e do PT e pelos Deputados do Bloco

Minas sem Censura, PCdoB, PMDB, PRB e PT. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo

menos os telespectadores da TV Assembleia poderão saber que isso ainda ocorre na

Minas Gerais tiranizada pelo atual governo.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

ouvimos  com  atenção  a  leitura  do  manifesto  de  solidariedade  das  comissões

executivas dos partidos aqui referidos pelo Deputado Sávio Souza Cruz. Pedimos a

palavra pela ordem porque conhecemos o Senador e ex-Governador Aécio Neves,

homem que, além de competente, ficou na história de Minas Gerais por ter feito um

dos  melhores  governos  do  Estado  de  toda  a  história.  Isso  ficou  comprovado  na

votação que teve agora para Senador, na eleição do Governador Antonio Anastasia e

na eleição do Senador Itamar Franco, que disputou o cargo com o Pimentel. Aécio

Neves é um homem que respeitamos não só pela competência administrativa, pela

inteligência e talento, mas também porque é uma promessa de Minas Gerais para o

Brasil inteiro, é um homem que está incomodando muita gente pelo que tem feito por

este Estado e por este país. Além disso, o ex-Governador e Senador Aécio Neves é

um homem de uma lhaneza de trato como poucos, é um homem educado, fino, lhano,

acostumado  a  tratar  bem  todas  as  pessoas,  um  homem  hoje  da  Oposição.

Possivelmente  o  Senador  Aécio  Neves  fará  um  discurso  amanhã  no  Senado,

conforme a imprensa anuncia, adiantando que será um discurso de oposição com

respeito às pessoas. Ele trata todos com respeito. Não estou dizendo que essa nota

não seja verdadeira, não estou dizendo que o Deputado Rogério Correia ou alguém
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não esteja falando a verdade. O que estou dizendo é que o Senador, com certeza,

não viu o Deputado, porque, se o tivesse visto, jamais deixaria de cumprimentá-lo,

ainda mais em um momento de respeito à memória do grande ex-Vice-Presidente

José  Alencar,  memória  que  é  e  será  sempre  respeitada.  Sr.  Presidente,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, já que essa nota foi registrada para conhecimento dos

Deputados e de todos os que estão a nos acompanhar pela TV, é preciso dizer a

todas essas pessoas que a tribuna da Assembleia tem sido explorada muitas vezes

para  dizer  coisas  que  não  são  verdadeiras.  Aliás,  existe  um  princípio  latino,  Sr.

Presidente e Srs. Deputados, que diz: “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”.

Ou seja, a prova cabe a quem alega e não a quem nega. Aqui se tem dito muitas

inverdades, e a Situação é que está ficando com o ônus da prova. Aqui se disse, por

exemplo, que o governo gastou R$45.000.000,00 de reais a mais com publicidade

neste  ano,  o  que  não  é  verdade.  O  que  houve  foi  apenas  uma  mudança  de

nomenclatura.  Aqui  se  disse  também  que  o  governo  não  está  gastando  os

percentuais constitucionais com a saúde, o que também não é verdade. Enquanto

não se regularizar a PEC nº 29, todos os Estados brasileiros seguirão as orientações

de seus Tribunais de Contas, e o Tribunal de Contas de Minas Gerais tem aprovado

as contas do Estado porque têm sido cumpridos os percentuais com a saúde - desde

2004 se gasta mais de 12% com a saúde. Não é verdade também o que foi lido na

carta anônima aqui, com acusações sérias à Cidade Administrativa. Inúmeras outras

inverdades têm sido ditas aqui, e o ônus da prova tem cabido à Situação, o que está

errado. Às pessoas que dizem as coisas fica o ônus de prová-las.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar V. Exa.,

toda  a  Mesa  desta  Casa  e  os  nossos  companheiros  Deputados  que  se  fazem

presentes. 

Há duas semanas, tivemos em Belo Horizonte a visita do Presidente da Petrobras,

Sergio  Gabrielli.  Assim,  volto  ao  assunto  das  minhas  considerações  nesta  Casa,

porque iniciamos, em Belo Horizonte, um debate, há cerca de um mês e meio, sobre

a perda do polo acrílico para o Estado da Bahia. Esperávamos que, com a visita do
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Presidente da Petrobras em Minas Gerais, pudesse se abrir uma nova negociação,

uma nova perspectiva quanto ao retorno da palavra do Sr. Sergio Gabrielli, a fim de

que o polo acrílico ficasse em Minas, com certeza em Ibirité. Fiquei nessa expectativa

porque  participei  e  estive  com  o  Presidente  da  Petrobras,  mas  foi  muito

decepcionante.  Foi  frustrante  a posição do Presidente,  principalmente  quando ele

disse  que  infelizmente  a  Petrobras  não  poderia  fazer  nada,  uma  vez  que  a

determinação de ir para a Bahia partia da Braskem. 

Sr.  Presidente,  40% da Braskem pertence à  Petrobras.  Existia  um protocolo de

intenções assinado pelo ex-Governador Aécio Neves e pelo Presidente da Petrobras,

em 2005, com a previsão, com a certeza de que o polo acrílico seria implantado em

Minas Gerais, com um investimento em torno de R$240.000.000,00. Na ocasião em

que o Sr. Sergio Gabrielli e muitos Diretores - uma impressionante comitiva - vieram a

Minas Gerais,  eles  tinham a intenção de visitar  a nossa bonita Belo Horizonte,  a

nossa  querida  Minas  Gerais,  além  de  gastar  muito  dinheiro,  porque,  quanto  à

perspectiva de cumprir o compromisso assinado em 2005, isso eles não vieram fazer.

Então ficamos muito decepcionados, porque é mais um investimento, mais empregos,

mais impostos e mais qualidade de vida que o governo federal está tirando de Minas

Gerais. 

Esse  é  um  assunto  que  não  devemos  deixar  morrer.  Devemos  pressionar  os

responsáveis. Foi dito nesta Casa que o governo não havia cumprido com o protocolo

assinado em 2005, mas todos sabemos que isso é mentira.  O governo Anastasia,

naquele  encontro com Sergio  Gabrielli,  colocou-se à  disposição para fazer  o que

fosse preciso para implantar o polo acrílico no Estado de Minas Gerais. 

Sr.  Presidente,  é decepcionante a falta  de compromisso com o  povo mineiro,  é

decepcionante a falta de compromisso com os investimentos de Minas Gerais, que

estão indo  embora,  de  alguma maneira,  por  posição do governo,  por  posição de

alguns parlamentares que também não lutaram - e não estão lutando - para que o

polo  acrílico  venha  para  Minas  Gerais.  Agora  vem  o  Sr.  Sergio  Gabrielli  citar  a

Braskem, dizer que não é a Petrobras que está tirando. Então, o que ele veio fazer

aqui? Se é a Braskem, então o que ele veio fazer aqui? Ele veio passear no Estado

de Minas Gerais? Veio dar satisfação ao povo mineiro? É muito decepcionante. 
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Voltarei a falar um pouco - mais à frente - da falta de compromisso do governo não

apenas com Minas Gerais, mas com o povo mineiro. O Presidente da Petrobras veio

a este Estado. Achávamos que bancada do partido de Minas Gerais é que havia feito

trabalho para trazer Sergio Gabrielli  a este Estado. Ele foi muito claro em reunião

realizada aqui - que para mim foi um passeio -, quando disse que se reuniu em vários

Estados do Brasil, que se reuniu em vários países do mundo, levando algo de que a

Petrobras  está  precisando,  ou  seja,  investidores,  para  produzir  aquilo  de  que

precisarão. Eles sabem que, nem mesmo se juntarem todas as empresas, não só as

do Brasil, mas as do mundo, não será possível produzir o que a Petrobras precisa

para investimento, para exploração do pré-sal. 

Ele não veio aqui para fazer gracinha, para ajudar, nem para dar satisfação ao povo

mineiro. Ele veio, como ele mesmo disse, da mesma forma como foi a outros Estados

e  a  outros  países,  para  buscar  investidores,  para  buscar  pessoas  que  querem

produzir aquilo que a Petrobras precisa comprar. Os fornecedores não dão conta da

demanda. Foi isso que ele veio fazer em Minas Gerais. Tínhamos a expectativa de

que pudesse haver  negociação,  que ele pudesse voltar  a assumir o compromisso

feito em 2005, ou seja, honrar a palavra do ex-Presidente Lula, dada por intermédio

do Presidente da Petrobras à época. Esperávamos que assumisse o compromisso

firmado com o povo mineiro. Fui lá com essa expectativa, mas foi decepcionante.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Obrigada,  Deputado  Duilio  de  Castro.

Quero dizer, como já havia dito anteriormente, que tudo isso tem motivação política.

Bahia  é  a  terra  do  Presidente  Sergio  Gabrielli,  que  é  cotado  como  candidato  a

Prefeito ou a Governador. Ele descumpriu compromisso institucional, que não tem a

ver  com quem no momento  está sendo Governador  do  Estado ou Presidente  do

Brasil  ou  de  empresa.  Era  um  protocolo  de  intenções,  assinado  e  referendado

institucionalmente.  Preocupa-me  essa  atuação  baseada  em  motivação  política.

Preocupa-me também o fato de a Braskem ser uma empresa privada. A Petrobras é

uma acionista minoritária. Esse investimento estaria sendo coordenado pela Regap,

que quer a Petrobras. Recursos públicos, geridos e direcionados, devem fortalecer a

empresa  pública.  Essa é  a  definição,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Essa  grande

questão  foi  tema de muitos  debates  durante  o  processo eleitoral.  Está  se dando
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preferência a uma empresa privada, a Braskem, para essa fazer investimentos. 

Preocupa-me esse  veio  privatizante  da  Petrobras,  como me preocupa  também,

Deputado Duilio de Castro, o fato de hoje 80% dos servidores da Petrobras serem

terceirizados, não serem concursados. Isso não garante a estabilidade de suas ações

nem a competência  técnica  que  o  profissional  concursado sempre  tem. Portanto,

além de Minas estar perdendo esse recurso, que aqui estaria nas mãos da própria

Petrobras - uma empresa pública, de todos nós, e que representa todos os brasileiros

-,  esse  investimento  está  sendo  transferido  para  uma  empresa  privada,  e  já  há

denúncias reiteradas dos sindicatos de que hoje 80% do quadro de funcionários da

Petrobras é terceirizado. Então fica incluída em seu debate mais essa preocupação

com o futuro da Petrobras.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Duilio de Castro.

Acompanhei atentamente o seu pronunciamento e quero parabenizá-lo. A sua voz se

soma a  de  muitos  na  Assembleia  Legislativa  em  defesa  de  Minas  Gerais  e  dos

mineiros. Já ouvimos aqui, da base que apoia o governo federal,  cada aberração,

alguns defendendo inclusive a ida da Fiat  para Pernambuco, e nem uma voz em

defesa de Minas Gerais. Tenho que ser justo: a Deputada Maria Tereza Lara levantou

a voz em favor de Betim e em oposição a esse golpe contra Betim, Ibirité e Minas

Gerais. A Petrobras leva o polo acrílico para a Bahia e deixa a poluição na Lagoa da

Petrobras.  A  Lagoa  tem  o  nome  da  Petrobras,  mas  deveríamos  medir  toda  a

corrupção que ficou naquela barragem e a contaminação que ficou naquela Lagoa

que a Petrobras tem utilizado há tantos anos. Deixa em Ibirité e Betim toda aquela

contaminação e leva os  empregos e o  dinheiro para a Bahia,  para atender  o Sr.

Sergio Gabrielli.

Não estive presente, mas já tinha ouvido alguns relatos acerca da infelicidade do

Presidente da Petrobras. Não faremos nota de repúdio a ninguém, não é do feitio de

Minas Gerais  fazê-lo,  ao  contrário  da  Oposição nesta  Casa.  Eles  só pensam em

Aécio  Neves,  o  mais  querido.  A Oposição nesta  Casa só fica  pensando no mais

querido. “O mais querido não cumprimentou certa pessoa, o mais querido não fez

isso.”  Amanhã  o  mais  querido  fará  um  discurso  da  tribuna do Senado brasileiro.

Ouviremos o mais querido amanhã, porque a Oposição só fala em Aécio Neves e não
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está vendo o seu governo retirar os empregos, as obras e as empresas de Minas

Gerais.  O  Deputado  Miranda  outro  dia  apresentava  a  situação  da  infraestrutura

federal  em  Minas  Gerais,  caótica,  Deputado  Duilio  de  Castro,  fazendo  a  nossa

Usiminas perder empregos; mas a Oposição, que é a base do governo federal, só fala

no mais querido, só fala em Aécio Neves. É a paixão deles, só falam nele. Quem será

que, nesta semana, o mais querido não vai cumprimentar? É o que estão esperando

para ver. Ficam só olhando o mais querido, e Minas Gerais vai perdendo tudo, porque

estão  levando  para  a  Bahia  e  para  Pernambuco.  Parabéns,  Deputado  Duilio  de

Castro, pelo seu pronunciamento em defesa de Minas Gerais e dos mineiros.

O Deputado Duilio  de  Castro  -  Muito  obrigado,  Deputado.  A decepção  é  maior

quando, uma semana depois, vem a Presidenta ao Estado de Minas Gerais com uma

espécie de compensação: o lançamento de um projeto chamado Rede Cegonha. É

um projeto até bonito. Fizeram uma explanação muito bonita da Rede Cegonha: dar

um suporte à criança que está nascendo;  de quatro,  passar a seis consultas; um

trabalho, que deveria ser feito, de acompanhamento do crescimento da criança. 

Mas me decepcionou muito mais ouvir da Presidenta, aqui no Estado de Minas, que

treinará  parteiras.  Treinar  parteiras?!  Imagine  em  que  mundo  estamos  vivendo.

Queríamos ouvir da Presidenta que ela construiria mais hospitais para dar suporte às

mães, que criaria mais faculdades para formarem médicos. Queríamos ouvir também

que mais médicos seriam formados para trazer saúde ao povo mineiro, no entanto ela

vem-nos dizer  que treinará parteiras.  Para dizer  a verdade,  decepcionei-me muito

com o Presidente da Petrobras, mas a minha insatisfação foi ainda maior quando ouvi

a  Presidenta  do  Brasil,  em  pleno  século  XXI,  dizer  que  treinará  parteiras.  Fico

decepcionado  ao  perceber  que,  em  Minas  Gerais,  como  uma  espécie  de

compensação, tenhamos de ouvir da Presidenta da República essa besteira tamanha.

Então,  Sr.  Presidente,  não  poderia  deixar  de  me  manifestar  e  expor  a  minha

indignação  e  insatisfação  tanto  com  o  Presidente  Sergio  Gabrielli  quanto  com  a

Presidenta do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
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o que me traz hoje à tribuna é a necessidade de prestar esclarecimentos à população

de Minas relativamente a alguns questionamentos, que, obviamente, vêm de pessoas

que não conhecem ou não quiseram se inteirar a respeito do assunto. Refiro-me à

concessão onerosa de direito de uso do prédio do Ipsemg, localizado na Praça da

Liberdade, aqui em Belo Horizonte, um dos locais, na minha opinião, mais bonitos

que temos na nossa Capital.

Sr.  Presidente, essa concessão foi feita  por meio de edital,  que ficou disponível

durante 30 dias para consulta pública no “site”  da Secretaria  de Desenvolvimento

Econômico e também do próprio Ipsemg. Esse edital foi lançado, convidando pessoas

e empresas interessadas em terem a concessão onerosa do imóvel pelos próximos

35 anos. Obviamente o Estado reconhece que Belo Horizonte tem hoje um grande

problema, ao visar a Copa do Mundo de 2014. Acho que todos nós belo-horizontinos

queremos receber bem os turistas da Copa do Mundo de 2014 e, quem sabe, até

abrir esse evento. Temos uma carência muito grande de hotéis de primeira linha, os

chamados hotéis cinco estrelas, em Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais.

Então,  o  Estado,  muito  sensível  a  essa  questão,  lançou  mão  desse  edital  de

concessão onerosa daquele imóvel, que ficou à disposição de todos os “sites” e até

mesmo foi disponibilizado em jornais de grande circulação no País, por mais de 30

dias. Durante o período em que esteve à disposição, 62 pessoas retiraram o edital

por meio da internet. 

Depois de retirado o edital,  que ficou publicado por mais tempo do que deveria,

houve nove pedidos de esclarecimentos de pessoas físicas e jurídicas, pois queriam

saber mais detalhes do documento. Tive oportunidade de estar no prédio do Ipsemg

por dezenas, centenas de vezes nos últimos anos, e vi que se encontra em situação

muito ruim. É um prédio muito bonito, muito grande, mas está bastante velho, com

pouca manutenção e diversos problemas decorrentes dos vários anos de utilização.

Mesmo assim, depois de passado o prazo de lançamento do edital e de consultas,

por um acordo entre o Secretário de Desenvolvimento Econômico e o Presidente do

Ipsemg, a abertura dos envelopes das propostas, que estava marcada para o dia

19/1/2011, foi adiada para o dia 29 de fevereiro, porque se tratava de início de ano e

de governo. Geralmente, quando o ano se inicia,  há problemas para se conseguir
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documentação.  Então,  por  acordo entre as  duas  partes,  ou  seja,  o  Secretário  de

Desenvolvimento Econômico e o Presidente do Ipsemg, postergou-se o prazo para o

dia 15 de março, dia em que ocorreu a abertura das propostas.

Na ocasião, foi apresentada apenas uma proposta ao Estado para o prédio, feita

pelo concorrente Consórcio JHSF-Fasano BH. Como o consórcio cumpriu todas as

exigências  da  licitação,  foi  declarado vencedor  da  concessão.  Antes de  passar  a

tratar da fase mais importante do edital, ou seja, a do objeto e do que foi proposto a

essa concessão onerosa pela empresa vencedora, concederei aparte ao Deputado

Bonifácio Mourão e, em seguida, ao Deputado Antônio Júlio.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,

agradecemos a oportunidade e percebemos que V. Exa. está esclarecendo um caso

que, na visão da Oposição, é nebuloso. V. Exa. o está clareando bem, e é importante

que  se  clareie  isso.  Não  conheço  ninguém  do  Grupo Fasano,  mas  V.  Exa.  está

demonstrando que a licitação foi feita nos termos legais: apareceram 62 interessados,

e somente esse grupo concorreu e ganhou a licitação; não houve nenhum recurso, e

o prazo já se esgotou, ou seja, o que foi exigido na lei foi cumprido. No entanto, dizem

que  o  aluguel  e  o  preço  eram  muito  baixos.  Gostaria  apenas  de  lembrar  que  o

aluguel, conforme se tem dito por aí, não é de R$15.000,00 por mês. Na verdade, há

um item no contrato que diz que são R$46.000,00 trimestrais.

Deputado  Gustavo  Valadares,  Sr.  Presidente,  é  preciso  lembrar  que  o  Grupo

Fasano,  que  foi  o  vencedor,  aplicará  R$46.000.000,00  em  reforma,  ampliação,

readequação  e  equipamentos  do  prédio  para  que  se  transforme  em  hotel  cinco

estrelas  e para  que funcione nesse padrão durante  35  anos.  Existe  um valor  de

R$185.000,00  a  ser  recolhido  pelo  grupo  anualmente.  Se  somarmos

R$46.000.000,00, R$185.000,00 anuais,  mais R$46.000,00 trimestrais e dividirmos

por todo o tempo - já fiz essa divisão, Deputado Gustavo Valadares -, chegaremos à

média de R$130.000,00 mensais. Além disso, ao final dos 35 anos, a empresa terá

que entregar ao Estado o prédio remodelado no padrão de hotel cinco estrelas, ou

seja, em perfeito estado de conservação.

Essas  coisas  precisam  ser  esclarecidas:  a  licitação  foi  legal,  seguiu  todas  as

exigências  da  lei  federal  que  disciplina  a  matéria,  o  negócio  foi  feito  com  muita
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clareza, o aluguel não é o que se divulga por aí, e o investimento do hotel é grande.

Ou seja,  tudo foi feito com muita clareza.  Deputado Gustavo Valadares,  será que

queriam que o Ipsemg ficasse fechado, caindo aos pedaços, ou que o próprio Ipsemg

reformasse seu prédio e o alugasse, o que não é negócio do Estado? 

Então, a meu ver, V. Exa. tem razão. O que queríamos era apenas completar com

algumas informações. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Gustavo Valadares* - Deputado Antônio Júlio, antes de conceder-lhe

aparte,  quero  completar  o  que  disse  o  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Quanto  aos

investimentos  que  serão feitos  daqui  até  30  meses...  ou  melhor,  serão  feitos  em

menos  tempo,  pois,  quanto  mais  rápido  essa  empresa  vencedora  da  concessão

onerosa começar a utilizar o prédio como hotel, mais rápido faturará. Daqui até 30

meses, ela investirá os R$46.000.000,00, fora o que pagará de aluguel trimestral ao

Estado - no caso, ao Ipsemg. E, mais do que isso, após 35 anos de uso, esse hotel -

que estará renovado como se fosse novo, pois a empresa precisa mantê-lo como de

primeira linha para continuar recebendo hóspedes e o título de hotel cinco estrelas -

retornará ao patrimônio do Ipsemg, valendo mais do que R$174.000.000,00. Muitos

poderão  dizer  que  o  prédio  já  podia  ser  alugado  agora  por  um  valor  maior.  Na

verdade, esse valor foi calculado para passar o prédio como está a qualquer locador.

Faço aqui um desafio. Quem teria coragem de alugá-lo da maneira como está pelos

próximos 35 anos, tendo ainda de retirar dinheiro do bolso para fazer a reforma ou

mesmo se o Estado quisesse reformá-lo? Na verdade, foi  o  melhor dos melhores

negócios do governo do Estado, assim como para o Ipsemg e a população de Belo

Horizonte, que passará a ter um hotel de primeira linha para receber as pessoas que

requerem esse tipo de serviço na nossa Capital. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, V. Exa. tem

toda a razão ao fazer essa análise, que tivemos a oportunidade de acompanhar no

Ipsemg. Desloquei-me até lá quando o nosso requerimento de pedido de informação

foi  rejeitado  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Agora,

ficaram alguns aspectos obscuros que merecem ser  esclarecidos até pelo próprio

Ipsemg,  como,  por  exemplo,  por  que  se  modificou  a  forma  da  licitação  e  essa

notificação só foi feita no dia 24 de dezembro?
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O Deputado Gustavo Valadares - Qual notificação?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - A de que poderia haver consórcios para

participar  do  processo.  Portanto,  alguns  aspectos  ficaram  obscuros.  A avaliação

interna do Ipsemg era de R$200.000,00. Depois veio uma ordem da Secretaria de

que  deveria  ser  de  R$160.000,00  e  não  menos  do  que  R$40.000,00.  O  grupo

vencedor surgiu com uma proposta de R$46.000,00 trimestrais. Ocorreram algumas

falhas que nos dão a entender que houve encaminhamento para...

Deputado Gustavo  Valadares,  eu  disse  isso  com muita  clareza.  Precisamos  ter

muita tranquilidade. Concordo quando V. Exa. diz que o hotel é necessário e que

Minas tem de investir. Por estes dias, a Deputada Luzia Ferreira disse que sou anti-

Copa. Acredito que ela não me conheça, pois sou um homem que joga para a frente e

gosta  de  desenvolvimento  e  crescimento.  No  entanto,  sou  questionador,

principalmente das coisas públicas. A questão que levantei é a de que poderiam ter

sido  esclarecidas  essas  datas  que  foram  modificadas  para  que  apenas  um

participasse do certame. Essa é a discussão que queria promover. Está certo que é

preciso entregar para um grupo, mesmo, e que será um hotel.

Há um outro aspecto obscuro. A própria Prefeitura facilitou para que essa empresa

vencedora do certame construa uma torre atrás do prédio do Ipsemg, que é tombado

pelo  Patrimônio  Histórico;  portanto,  não  pode haver  modificação na sua  fachada.

Então, construirão um outro prédio atrás dele. Não sei se a maioria dos Deputados

sabe disso. O aluguel ficou altamente irrisório, pois o Estado está fazendo a cessão

onerosa  por  meio  de  pagamentos  mensais  de  R$15.000,00  -  por  uma  área  de

3.800m, com 12.000m de área construída em plena Praça da Liberdade. 

Essas questões precisam ser mais bem esclarecidas, porque houve mudanças e

realmente foram 60 pessoas,  cujos  nomes ninguém sabe. O Ipsemg contava que

seriam  quatro  concorrentes,  mas,  no  final,  ficou  apenas  uma.  Então,  Deputado

Gustavo  Valadares,  essas  dúvidas  precisam  ser  esclarecidas.  Suas  palavras  da

tribuna estão corretas,  realmente aconteceu isso,  mas V.  Exa.  não mencionou as

mudanças ocorridas no edital nem as datas das mudanças - inclusive a publicação do

dia 24 de dezembro, em somente um jornal de Belo Horizonte. 

O Deputado Gustavo Valadares* - Antes de conceder aparte ao Deputado Zé Maia,
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vou responder  ao Deputado Antônio Júlio,  pois  tenho os  dados aqui.  O edital  foi

lançado no dia 20/11/2010 e ficou disponível até o dia 14/3/2011. Mesmo que tenha

havido modificação no edital - o que pode ter ocorrido, em dezembro -, ele ainda ficou

disponível para consulta nos meses de janeiro, fevereiro e em metade do mês de

março. Durante todo esse tempo, depois da modificação que houve em dezembro -

se é que houve, porque eu não tenho certeza, mas estou confiando na palavra de V.

Exa, em quem confio -, houve nove pedidos de esclarecimentos a respeito do edital,

por pessoas físicas e jurídicas. 

Outra questão é o valor do aluguel do imóvel. Foi feita uma perícia e chegou-se ao

valor de aluguel de R$208.000,00. Quem alugaria aquele imóvel do Estado por esse

valor, sem que o Estado mexesse em nada? E V. Exa. conhece lá tão bem quanto eu,

se  não  melhor,  e  sabe  que  o  prédio  está  caindo  aos  pedaços,  apesar  de  estar

tombado. Mesmo com tombamento, o que é ainda pior, porque, na prática, falando

com bastante objetividade,  quando o imóvel  está tombado,  ele dá é mais  dor  de

cabeça para quem está assumindo. 

Deputado, a desvalorização é de 50%. Concordo com V. Exa.

O Deputado Gustavo Valadares* - Há a desvalorização e é difícil até para reformar.

O piso do prédio é de taco e há número de patrimônio em cada um dos tacos. Terão

de tirar, remodelar e voltar com os tacos para o chão do prédio. Então, foi um negócio

da China para o governo do Estado e para o Ipsemg. 

Sr. Presidente, como o som ficou fora do ar por alguns minutos, vou solicitar alguns

minutos de tolerância. 

O  Deputado  Zé Maia  (em aparte)*  -  Deputado Gustavo Valadares,  serei  breve.

Quero cumprimentar V. Exa. pelos esclarecimentos. 

Deputado Gustavo Valadares, há nesta Casa, no processo político, o embate da

Situação, da Oposição, mas o que nos preocupa, neste momento, é que acima desse

embate, do debate entre governo e Oposição, estão os interesses do povo mineiro,

de Minas Gerais. Preocupa-me quando o debate é meramente para se opor, para

fazer oposição sem um objetivo claro de ajudar Minas Gerais. Preocupa-me, sim, pois

é um grupo de reconhecida competência na área, que se propõe a fazer um hotel

cinco estrelas em Minas Gerais, que se dispõe a aplicar R$46.000.000,00 no nosso
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Estado,  e  há  esse  debate  extremamente  vazio,  apresentado  aqui  por  parte  da

Oposição.  Preocupa-me,  Deputado.  Se  eu  tivesse  R$46.000.000,00,  Deputado

Gustavo Valadares, para investir  em Minas Gerais,  e houvesse um debate desse

nível,  certamente eu procuraria um Estado que me abraçasse, que fosse atrás de

mim e me tratasse bem, para assim eu aplicar os milhões de reais, se eu tivesse

faturamento. Portanto, é importante o esclarecimento de V. Exa., alertando que essa

discussão pode afugentar investidores de Minas Gerais. É extremamente prejudicial

para  Minas  e  para  o  povo  mineiro  quando  o  debate  é  meramente  de  questões

políticas  e  eleitoreiras  do  futuro.  Cumprimento  V.  Exa.  pelos  esclarecimentos

apresentados na tarde de hoje. Muito obrigado. 

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Quero  parabenizar  V.  Exa.  pelos

esclarecimentos apresentados à população de Minas Gerais. Várias questões foram

apresentadas. Hoje Belo Horizonte trabalha para que hotéis sejam construídos. Há

um grande esforço por parte de Belo Horizonte e de várias agências financiadoras

para  que  hotéis  sejam  construídos  na  Capital,  por  motivo  das  Copas  das

Confederações. 

Recebemos uma notícia muito boa. A Fifa reconheceu que Belo Horizonte e Minas

Gerais têm condições de ser uma das sedes da Copa das Confederações. Enquanto

Municípios de outros Estados ainda não têm condições de receber esses jogos, Belo

Horizonte está pronta, em função do Mineirão e do Independência. A Prefeitura de

Belo Horizonte está fazendo esforço e concedendo direitos. E aí a Deputada Luzia

Ferreira, quando era Presidente da Câmara, tratou dessa questão e pôde nos explicar

o que Belo Horizonte ofereceu para a construção dos hotéis, que são necessários

para  atender  àqueles  que  visitarão  Belo  Horizonte  durante  a  Copa  das

Confederações  e  a  Copa  do  Mundo.  A  Capital  também  será  a  subsede  das

Olímpiadas  e  Paraolímpiadas,  portanto  ela  tem  de  oferecer  hotéis  para  nossos

visitantes. 

Parabéns, Deputado Gustavo Valadares, pelo pronunciamento. V. Exa. esclareceu

bem essa questão. 

O Deputado Gustavo Valadares* - Para terminar, Sr. Presidente, quero parabenizar

o governo do Estado pela excepcional  escolha, pela sensibilidade em receber um
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investimento e vislumbrar que ele seria importante para Minas e para Belo Horizonte.

Quero dizer que a luta pela abertura da Copa não acabou. Minas continua na briga.

Com a vinda desse hotel cinco estrelas e de outros, ainda continuaremos na briga,

até porque o próprio governo federal reconhece - e a Fifa também - que Minas é o

Estado que está  cumprindo em dia  o  cronograma da  Federação Internacional  de

Futebol, cujas obras têm em vista a Copa do Mundo. Parabenizo também os belo-

horizontinos, que hoje estão ganhando um hotel cinco estrelas da envergadura do

Hotel Fasano. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Mas isso precisa ser mais bem explicado.

Só isso. 

O Deputado Gustavo Valadares* - Estou à disposição de V. Exa. para conversarmos

agora,  ao pé do ouvido ou em público,  onde quiser.  Tenho todas as informações

possíveis para responder aos seus questionamentos. Obrigado, Presidente!

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público, companheiros de Minas Gerais que nos acompanham pela TV Assembleia.

Um  dos  motivos  que  me  trazem  a  esta  tribuna  é  a  necessidade  de  fazer  um

questionamento. Ao receber hoje o boletim da Ordem do Dia, pude ver que o Projeto

de Lei nº 4/2011, do Governador do Estado, que extingue a pensão vitalícia instituída

pela Lei nº 1.654, de 26/9/57, está em fase de discussão, em 1º turno. Sr. Presidente,

o que estranho é que essa proposição é de minha autoria. Protocolei-a nesta Casa

em 2 de fevereiro. E no dia 8 de fevereiro chegou uma proposição idêntica, assinada

pelo Governador do Estado, que se sobrepôs à minha. Não podemos admitir isso. O

meu projeto atende todos os requisitos: foi protocolado primeiro, não possui vício e

não traz impacto  financeiro para  o  Estado.  Pelo  contrário,  desonera-o.  Fiquei,  de

certa  forma,  desapontado,  pois  deveria  ter  ocorrido  o  contrário.  O  projeto  do

Governador deveria ter sido anexado ao meu, e não o meu projeto ter sido anexado

ao dele. Não estou entendendo. Será que o Governador não pode admitir que esse

projeto seja de autoria de um Deputado de Oposição? 

Gostaria de fazer um apelo à Mesa, a V. Exa.:  que esta Casa corrija esse erro.

Pode ter havido também algum engano da assessoria, por isso peço que o erro seja
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corrigido  e  que  me  seja  devolvida  a  autoria  desse  projeto.  É  o  mínimo.  Como

parlamentar e membro da Mesa, gostaria que a Mesa analisasse este meu pedido

para que essa injustiça fosse corrigida.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  também

queria reiterar o seu apelo. Esse projeto, como V. Exa. bem disse, foi, por três vezes

consecutivas e antes de o Governador enviá-lo à Assembleia Legislativa, de autoria

de Deputados do PT, mais especificamente da Deputada Maria José Haueisen. No

entanto, o projeto foi arquivado também por três vezes consecutivas, pois sempre

teve objeção nesta Casa da base do governo. A última foi no governo do Sr. Aécio

Neves. Também houve arquivamento do projeto da Deputada Maria José Haueisen.

Em suma, o PT sempre teve iniciativa de apresentação, mas a objeção vem da base

dos governos, em especial dos governos do PSDB.

O  Governador,  agora  movido  por  pressão  popular,  por  um  assunto  que  se

transformou em assunto nacional, resolveu por bem remeter um projeto de lei idêntico

ao que já havíamos apresentado em outras legislaturas. Aliás, quero parabenizar o

Governador  Anastasia por  isso.  Porém,  não acho correto  que,  por  ser  autoria  do

governo, passe na frente. Sei que o governo está acostumado a fazer isso com o que

vem do governo federal. Os projetos aqui mudam de nome, ganham outra feição e

aquilo que é iniciativa do governo federal acaba ficando como se fosse da conta do

governo do Estado. Mas isso não pode acontecer dentro desta Casa Legislativa.

Principalmente sendo V. Exa. membro da Mesa desta Casa, creio que a afronta seja

muito grande. V. Exa. apresentou o projeto, portanto não pode outro entrar na frente

da autoria. Isso não pode acontecer, sob pena de virar rotina e acabarmos entrando

numa luta para ver de quem é a autoria do projeto em questão dentro desta Casa.

Sendo assim, solicito  à Mesa e ao Presidente que verifiquem de quem foi  o erro

nesse caso, principalmente que voltem atrás e coloquem o projeto como de autoria do

Deputado Paulo Guedes, que foi o primeiro. Assim reza o Regimento, que deveria e

deve ser respeitado.

Aproveito a oportunidade para dizer  que realmente as explicações do Deputado

Gustavo  Valadares,  apesar  do  esforço  que  fez,  não  estão,  para  nós,  de  todo

esclarecidas. No que diz respeito ao hotel do Ipsemg, o Deputado Antônio Júlio tem
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feito vasto e amplo estudo sobre isso, e não me julguei esclarecido de forma alguma.

Como também não julgo esclarecido, por exemplo, por que, depois de 60 empresas

procurarem informações, no final das contas, apenas uma apresentar a proposta que

foi aprovada. Por que isso não foi refeito a não ser em um jornal que, ao contrário do

início, não teve a publicação e o alarde que teve antes?

Parece que isso está com cheiro de licitação arrumada; por isso merece, Deputado

Antônio Júlio, uma CPI. Já estamos com duas. Aliás, não sei o que aconteceu com a

CPI  requisitada  pelo  Deputado  Délio  Malheiros.  Pelo  que  consta,  tinha  38

assinaturas, mas a CPI ainda não foi formada. Já estou querendo indicar os membros

do  Bloco  Minas  sem  Censura  que  participarão  dessa  CPI.  Gostaria  também  de

informações  sobre  a  quantas  anda  a  CPI  dos  radares.  Peço  ainda  aos  demais

Deputados que assinem para que as questões levantadas pelo Deputado Antônio

Júlio, do Bloco Minas sem Censura, não fiquem sem resposta. Aliás, o Presidente do

PSDB falou à imprensa que nada ficará sem resposta.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, esperamos realmente que a Mesa se

posicione a respeito desse assunto.

Tenho acompanhado as declarações recentes do ex-Governador e Senador Aécio

Neves pela imprensa, e outro assunto que me traz à tribuna e que me chamou muito

a atenção foi sua última declaração, que aconteceu no final de semana. Na manchete

do jornal “Estado de Minas” está escrito: “Aécio sobe o tom das críticas da Oposição.

Senador mineiro afirma em encontro de Governadores do PSDB, em BH, que chegou

o momento de o partido agir com firmeza”. Mais adiante, ele diz: “Chegou a hora de o

partido agir com firmeza e mostrar contradições entre o ‘Brasil apresentado cor de

rosa na campanha’ e o ‘Brasil real’. O Senador, que assumiu a postura de líder da

Oposição, começou falando da criação de mais um ministério pela Presidente petista,

o  que  chamou  de  ‘escárnio’  com  a  população  brasileira  e  prometeu  um

pronunciamento contundente para a próxima semana.”.

Deputado Rogério Correia, estou ansioso para ouvir o pronunciamento do Senador

Aécio  Neves  porque,  quando ele  fala  que a  criação do  Ministério  das  Pequenas

Empresas é um escárnio, se esquece do que fez em Minas Gerais.  A Presidente

Dilma pelo menos teve a hombridade de respeitar  o Congresso enviando a ele o
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projeto de lei para discutir se era viável ou não a criação desse Ministério. Mas, em

Minas,  a  postura  do  Aécio,  que  fala  uma coisa  aqui  e  outra  para  a  imprensa,  é

totalmente diferente. Com as leis delegadas, eles criaram seis secretarias: Secretaria

de Casa Civil e Relações Institucionais, Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, Secretaria de Trabalho e Emprego,

Secretaria  Extraordinária  da Copa do Mundo,  Secretaria  Extraordinária de Gestão

Metropolitana e Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária. Foram criados

vários cargos: seis cargos de Secretário Adjunto e vários de assessoria. Foi criado

também o Escritório de Prioridades Estratégicas em Belo Horizonte. Ao todo, foram

2.644 cargos criados pelas leis delegadas somente agora. Deputado Rogério Correia,

sabe quantos cargos são, se considerarmos os que foram criados ao longo dos oito

anos de seu mandato por meio das leis delegadas? São 7.430 cargos. Isso, sim, é

que  é  um  escárnio,  um  absurdo,  um  desrespeito  ao  Parlamento.  Não  podemos

admitir tal coisa.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  é  por  isso  que  estou  ansioso  para  ouvir  o

pronunciamento do Senador. Aliás, Deputado Rogério, vou me especializar em ouvir

os discursos do Aécio porque, ultimamente e desde que aqui cheguei, ouvi de alguns

Deputados do PSDB que a cabeça pensante do governo era o Anastasia, o Danilo, os

líderes desta Casa. Eu pensava que o grande líder, o grande pensador fosse o Aécio,

mas, desde que ele saiu daqui, foi a Brasília e ficou sem as pessoas que ficavam por

trás.  Toda  vez  que  abre  a  boca  fala  besteira,  Deputado  Antônio  Júlio.  Ele  falou

besteira quando atacou a Presidente Dilma na votação do salário mínimo. Disse que

a  Presidente  estava  sendo  truculenta  ao  exigir  que  a  base  aliada  votasse  esse

projeto.

E logo de quem essa declaração à imprensa veio? Do Aécio, do rei, do criador das

leis  delegadas,  de  um  Governador  que  nunca  respeitou  esta  Casa  e  que  nunca

aceitou que aqui se instalassem CPIs para investigar nada. 

É preciso que o Brasil saiba como o Aécio fala e como age. Deputado Antônio Júlio

e Deputado João Leite, há uma diferença tremenda!

Deputado Rogério Correia, quero ainda discordar do Deputado João Leite,  pois,

sempre que usa a tribuna, ataca o governo federal  por falta de investimentos em
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Minas Gerais. Gostaria de refrescar a memória do Deputado com relação aos oito

anos do governo Fernando Henrique Cardoso, do seu partido. Que belo tratamento

ele deu a Minas Gerais!

Foram oito anos tratando esse Estado a pão e água. Não sei o que levou o Itamar a

se reconciliar com esse pessoal, porque passou maus bocados aqui. Foram oito anos

sem investimento, foram oito anos com estradas abandonadas, foram oito anos sem

investimento  na  saúde,  sem  recursos  para  os  programas  sociais,  sem  nenhum

recurso para saneamento básico, sem investimento na educação, sem ProUni, sem

Pronaf,  sem  nada.  Esse  Estado  ficou  a  pão  e  água.  Hoje,  sim,  temos  mais  de

R$7.000.000.000,00 investidos no Estado para recuperação de rodovias, construção

de estradas e para a agricultura familiar. Temos recursos inclusive para sustentar a

Secretaria Extraordinária do Norte de Minas, com o programa Leite pela Vida. Não

havia absolutamente nada naquela época. É importante deixar essas questões claras.

Vou conceder o aparte ao Deputado Gustavo Valadares, porque gosto do embate e

da  democracia.  Gostaria  que  o  Sr.  Presidente  concedesse  o  mesmo tempo  que

concedeu a V. Exa.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente com a boa vontade do

Deputado Paulo Guedes, tenho apenas o prazer de dizer  que estou recusando o

aparte. Mas gostaria de deixar claro que todas as vezes em que V. Exa. pedir-me

aparte pelos próximos quatro anos não receberá. V. Exa. não teve a dignidade de, em

15 minutos, sequer ouvir, por 1 minuto, uma posição diferente da sua. Portanto, V.

Exa. não me peça pelos próximos quatro anos nenhum aparte porque não receberá,

pois não sabe debater com democracia. V. Exa. não sabe o que é democracia. Todos

os outros 22 parlamentares da Oposição que me pedirem terão o aparte concedido,

mas V. Exa. não. Aprenda a tratar os seus colegas com democracia.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho dois minutos para

me expressar e queria,  com muito respeito,  refutar com dados o que o Deputado

Paulo Guedes disse. O Deputado não estava aqui e não acompanhou quando foi

iniciada  pelo  Presidente  Itamar  Franco  e  terminada  pelo  Presidente  Fernando

Henrique Cardoso a duplicação da Rodovia Fernão Dias, de Belo Horizonte a São
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Paulo,  aproximadamente  600km.  Depois,  houve a  maior  obra  de  saneamento  da

história da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Deputado Paulo Guedes, nasci na região de um dos afluentes do Arrudas, o Rio

Tijuco. As pessoas foram retiradas de toda aquela região,  e uma grande obra de

saneamento foi realizada. Na região da Pampulha, nas Avenidas Atlântida e Sarandi,

também foi realizada uma grande obra de saneamento nos governos de Fernando

Henrique e Eduardo Azeredo. Estive na inauguração de diversas estações do metrô.

Estive também na desapropriação, na feitura e na abertura das estações do Calafate

até  o  Barreiro.  Foi  totalmente  abandonado,  Deputado  Paulo  Guedes,  pelo  ex-

Presidente  Lula.  Estou  dando  um  tempo  à  Presidente  Dilma  para  ver  se  ela

aumentará a linha do metrô em pelo menos um metro. O ex-Presidente Itamar Franco

fez, e o ex-Presidente Fernando Henrique fez muito. Estive na inauguração. A José

Cândido da Silveira foi quando o Presidente era Itamar Franco. Depois estive nas

estações do Minas Shopping, São Gabriel, 1º de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar...

Estou chegando na estação Vilarinho, onde também estive. O Presidente da CBTU

era Ziza Valadares quando houve a inauguração. O ex-Presidente Fernando Henrique

Cardoso fez muito, e o ex-Presidente Lula não chegou nem perto. Vejam as estradas

de Minas Gerais. Tenho muita coisa para falar, Sr. Presidente, mas infelizmente não

tenho tempo para expor tudo. Entretanto, gostaria de chamar a atenção sobre essa

coisa  permanente  em  relação  ao  Senador  Aécio  Neves.  Deem  sossego  para  o

homem trabalhar lá, gente. O tempo todo estão falando do mais querido, do Aécio

Neves. Ele já está em Brasília, gente. 

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  380/2011,  da

Comissão de Saúde, 381/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, 382/2011, da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  383/2011,  da  Comissão  de  Cultura,  e  384  e

385/2011, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

30/3/2011, do Projeto de Lei nº 180/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos

Requerimentos nºs 246/2011, do Deputado Cássio Soares, 268/2011, dos Deputados

Luiz Henrique e Paulo Guedes, da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados

Arlen Santiago, Tadeuzinho Leite e Célio Moreira, e 295/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos; de Política Agropecuária - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

30/3/2011, dos Projetos de Lei nºs 36 e 39/2011, do Deputado Elismar Prado, e do

Requerimento nº 267/2011, do Deputado Luiz Henrique; do Trabalho - aprovação, na

4ª Reunião Ordinária, em 30/3/2011, dos Projetos de Lei nºs 18, 34, 35, 45 e 48/2011,

do Deputado Elismar Prado; de Turismo - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

5/4/2011, dos Requerimentos nºs 304/2011, do Deputado Jayro Lessa, 321/2011, do

Deputado Neilando Pimenta,  e 333/2011,  do Deputado Cássio Soares;  e de Meio

Ambiente - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 5/4/2011, do Requerimento nº

335/2011, do Deputado Fred Costa (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  da Deputada Ana Maria Resende,

solicitando o desarquivamento do Projeto de  Lei  n° 3.461/2009,  e dos Deputados

Arlen Santiago, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 340/2007, Célio

Moreira,  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  872/2007,  Gustavo

Corrêa,  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  816/2007,  Gustavo

Valadares (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.370, 4.710,

5.040 e 5.071/2010, João Leite, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.011/2008,  Juninho  Araújo,  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº
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1.007/2007, Leonardo Moreira (5), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs  850/2007,  2.847  e  2.920/2008,  3.015/2009  e  4.956/2010,  e  Wander  Borges,

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.330/2010.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  solicitando  que

Projeto de Lei nº 186/2011 seja distribuído à Comissão de Cultura. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, dado o número de comissões funcionando

neste  momento  -  eu  e  o  Deputado  Duarte  Bechir  estamos  convocados  para  a

comissão especial para indicação do Presidente da Feam -, solicito a V. Exa. que faça

a  recomposição  de  quórum,  dando  oportunidade  aos  Deputados  que  estão  em

comissão.  Agora  mesmo  a  Comissão  de  Esporte  está  ouvindo  o  Secretário  de

Esportes e da Juventude do Estado.

O Deputado Rogério Correia - A questão de ordem que levanto é que, verificada a

votação,  mesmo com  os  Deputados  em comissão,  que são 6,  temos  apenas  17

parlamentares. Não há quórum para continuação da reunião. V. Exa. deve, portanto,

regimentalmente, tornar sem efeito a reunião ou encerrá-la de plano. Para V. Exa.

fazer  recomposição  de  quórum,  deve  haver  um  pedido.  V.  Exa.  precisa  encerrar

porque só havia 17 Deputados, e precisávamos de 23 para continuarmos a reunião.
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Então, peço a V. Exa. que, de plano, regimentalmente, encerre a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  João  Leite,  solicita  ao  Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos

Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados aos 6

em comissões, perfazem o total de 31 parlamentares. Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, 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.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em

discussão, a indicação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão. V. Exa.

dispõe de 60 minutos, digo, 10 minutos.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  é  importante  a  indicação  do  Dr.

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. Tive a honra, Sr. Presidente, de integrar a comissão especial que

analisou  essa  indicação.  Queria  fazer  alguns  comentários,  até  reprisando

comentários  feitos  naquela  comissão  especial.  Sabemos  de  toda  a  trajetória

profissional do Dr. Antônio Abrahão Caram Filho, até mesmo em sua carreira como

servidor, como agente em defesa do Estado, como pessoa que já passou por vários

órgãos públicos e que tem currículo necessário para ocupar cargo dessa natureza.

Apesar de a agência reguladora ter certo nível de autonomia, a indicação cabe ao

Governador,  que  é  democraticamente  eleito.  Assim  ele  faz  sua  escolha  e,  salvo

questão de natureza moral  ou ética ou  de qualquer  tipo de impedimento,  dada a

natureza da formação do candidato ou inaptidão para o cargo,  a tendência desta

Casa é aprovar a indicação. No entanto, colocaremos algumas questões.

Fiz questão de me inscrever  para discutir  essa indicação em função do próprio
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papel  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento  Sanitário.  Levantarei  aqui  três  questões,  e  é  bom  porque  a  nossa

querida imprensa de Minas Gerais está presente e a TV Assembleia está transmitindo

a reunião  ao  vivo,  Deputado  Rogério  Correia.  São três  questões que levantei  na

comissão especial, que considero da mais alta importância e gostaria da atenção dos

Srs.  Deputados.  Aprovamos nesta Casa a criação de uma subsidiária da Copasa,

chamada Copanor.  A Copanor  foi  criada com o objetivo específico de melhorar  o

atendimento de água, esgoto e saneamento no semiárido mineiro, com o argumento

de que uma instituição mais enxuta, atuando territorialmente, com possibilidade de

incorporação  de  quadro  pessoal  a  um  custo  menor  e  com  tecnologias  mais

adequadas à região poderia ser capaz de, com mais eficiência, atender ao samiárido

mineiro.  Respeitando quem está e esteve na Copanor,  até porque acredito que a

questão é estrutural e não de pessoas que estão ou estiveram lá, gostaria que todos

fizessem uma avaliação da atuação da Copanor no semiárido mineiro, inclusive a

Agência Reguladora, que tem esse papel.

Falarei e repetirei uma questão que levei diretamente ao Governador Anastasia e

que pouca gente sabe. Pasmem, Srs. Deputados, a Copanor não atende comunidade

com até 200 habitantes no semiárido mineiro. Se há uma pequena comunidade, um

pequeno Distrito - o que é muito comum no Mucuri, no Jequitinhonha e no Norte -,

com até 200 pessoas,  a Copanor  não providencia o serviço de abastecimento de

água e esgoto. Isso não estava na lei aprovada nesta Assembleia, foi instituído por

uma portaria interna da Copanor. Quando aprovamos a criação da Copanor, havia um

limite  máximo de 5 mil  pessoas  por  comunidade,  ou por  cidade.  Acho até que a

concepção da Copanor era para priorizar Municípios com até 5 mil habitantes, e não

importava se lá haveria comunidades com 10, 50, 70 ou 100 habitantes. Será que a

pessoa, por morar numa localidade, Deputado Gustavo Valadares, que é da região,

não tem direito a tomar água tratada? Tem de separar barro da água e ferver a água,

como em Francisco Badaró, que conheço bem, pois estive lá. Estou falando de uma

realidade que conheço, como disse ao Governador. Quem inventou essa história de

que  a  Copanor  não  pode  atender  até  200  habitantes?  Queria  que  viesse  à

Assembleia para justificar.
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O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Posso responder a V. Exa.?

O Deputado André Quintão* - Se V. Exa. tem o nome da pessoa insensível que

tomou essa decisão, gostaria que se pronunciasse.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - De bate-pronto. V. Exa. levanta uma

bola, e quero agradecer. Primeiro porque o caso da Copanor é inédito no Brasil. Uma

empresa pública que presta serviço a comunidades de 250 habitantes...

O Deputado André Quintão* - De 200 habitantes a 5 mil. Se a pessoa mora num

lugar com menos de 200 habitantes, morre de sede.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)*  -  Calma,  pois  chegarei  lá.  V.  Exa.

ficará  numa situação complicada,  mas  vou dizer,  apesar  da  nossa amizade e  da

nossa relação.

Então, de 200 a 5 mil habitantes, a Copanor faz investimento a fundo perdido, não

cobra  absolutamente  nada  da  comunidade  ou  do  Município  do  qual  faz  parte  a

comunidade. Todo valor está sendo investido pela Copasa e pelo governo do Estado.

Está certo?

O Deputado André Quintão* - Não está certo. A pessoa paga a conta, aliás, vou

responder-lhe de bate-pronto, Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Não é isso, Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  A conta  da  Copanor,  no  ano  passado,  teve  um

reajuste igual ao da Copasa. Há planilha.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - O investimento para se colocar água

tratada  e  esgoto  numa comunidade de  200 a  5  mil  pessoas,  obviamente,  se  for

colocado no papel, V. Exa. saberá, é deficitário. Sei que V. Exa. concorda comigo que

é um serviço deficitário.

O Deputado André Quintão* - Está se referindo à Copanor? A Copasa não. Ela está

investindo no mundo inteiro.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)*  -  Para  a Copasa,  de 200 a 5 mil

habitantes,  para  se fazer  o  tratamento,  o investimento  é deficitário.  Todos sabem

disso.  Em qualquer  empresa pública  que faz tratamento  de água e  esgoto  numa

comunidade de 200 habitantes, a conta não fecha, vai ficar sempre no prejuízo. Então

a Copasa e o governo do Estado resolveram por bem criar a Copanor para resolver
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esse problema, fazendo investimento a fundo perdido, ou seja, o que é investido não

é cobrado. Passa-se a cobrar uma tarifa que não é a mesma praticada pela Copasa,

uma tarifa bem menor. V. Exa. sabe que é uma tarifa muito menor que a cobrada pela

Copasa nos Municípios onde atua e tem concessão. Agora, nas comunidades com

menos de 200 habitantes, é papel e obrigação do governo federal, da Funasa. Veja

aonde tenho de chegar. Deixarei V. Exa. numa saia justa danada, mas vou ter de

falar.  Meu  coração  está  até  apertado.  A Funasa,  que  até  o  governo  Fernando

Henrique funcionava excepcionalmente bem, pois  era composta de técnicos,  fazia

investimentos em comunidades com menos de 200, 300, 400 habitantes, levando-

lhes tratamento de água e de esgoto. Depois que o partido de V. Exa. assumiu o

governo federal, a Funasa parou, está congelada.

Então,  Deputado  André  Quintão,  não  transmita  essa  mensagem,  que  não  é

verdadeira,  à população de Minas  de  que é  obrigação  da  Copasa tratar  a  água.

Porque é da Funasa, que está parada.

O Deputado André Quintão* - V. Exa. está redondamente enganado. Esse bate-

pronto de V. Exa. está parecendo o Ricardo Bueno, bola fora.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Não, dá para fazer um golaço. A

Copanor  foi  um  golaço  que  o  governo  do  Estado  fez,  um  presente  que  deu  às

comunidades de 200 a 5 mil habitantes.

O Deputado André Quintão* - Um presente de grego.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Se a Funasa não puder cuidar pelo

menos de zero a 199 habitantes, estamos perdidos. 

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - O tempo de V. Exa. está esgotado,

Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Peço perdão a V. Exa., Deputado

André Quintão, por ter tomado todo o seu tempo.

O Deputado André Quintão * - Não, tenho 60 minutos, nobre Deputado.

O Sr. Presidente - São 10 minutos, Deputado, por gentileza.

O Deputado André Quintão* - A informação que tive era de 60 minutos.

O Sr. Presidente - Retificamos a informação, Deputado André Quintão.

O Deputado André  Quintão*  -  Então pediria  o  tempo que  o  Deputado Gustavo

Valadares usou.
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O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Pediria também, Sr. Presidente, 5

minutos para o Deputado André Quintão concluir.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão, para encerrar, por 2

minutos.

O Deputado André Quintão* - Levantarei aqui três questões. A primeira, Deputado

Gustavo Valadares, é que incluímos no PPAG para este ano, com a aprovação do

governo  estadual,  uma  ação  de  atendimento  para  comunidades  de  até  200

habitantes, pois o próprio governo reconheceu que isso fugia à missão, àquilo que

inspirou a criação da Copanor. Não falei, em nenhum momento, de atuação geral da

Copanor, que ainda fica a desejar. Ela não atende, e tem de atender. Depois V. Exa.

pode certificar-se disso.

Uma outra questão que a agência deveria verificar é que a Copasa está cobrando

antecipadamente, em alguns Municípios, taxas relacionadas a serviços que ainda não

foram implementados.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Copasa ou Copanor?

O Deputado André Quintão* - Copasa.  Recebi  uma denúncia da cidade de São

Sebastião do Paraíso, do Vereador José Luiz,  de que lá teremos uma estação de

tratamento, inclusive financiada pelo governo federal, e que a Copasa está cobrando

do usuário. Não está tratando de esgoto, mas está cobrando. Quero deixar claro o

que foi externado, no dia da comissão especial, para o Dr. Antônio Abrahão. Primeiro,

verificar a atuação da Copanor, do porquê de, em locais com até 200 habitantes, a

pessoa não ter direito a água e esgoto; segundo, por que, em alguns Municípios, a

Copasa está cobrando a tarifa antecipadamente; e, terceiro, o reajuste da Copanor no

ano passado, Deputado Gustavo Valadares, a explicação do porquê de o reajuste ter

sido do mesmo nível do da Copasa. Como para este ano o reajuste da Copasa já foi

definido, perguntei ao Dr. Antônio Abrahão: e a Copanor? E ele respondeu: “Neste

ano faremos uma coisa séria, vamos averiguar e verificar tudo”.

Sr. Presidente, queria dizer que, quanto à pessoa do Dr. Antônio Abrahão Caram

Filho, repetirei  o voto que dei na comissão, ou seja, votarei favoravelmente à sua

indicação.  O  que  estou  colocando  aqui  é  que  a  agência  tem  responsabilidades.

Deputado Gustavo Valadares, para mim essa é uma questão de honra. Não me sinto



383
____________________________________________________________________________

bem, não coloco a cabeça no travesseiro em paz sabendo que somos Deputados e

há pessoas em Minas Gerais que não têm água tratada para beber. O Deputado Luiz

Henrique é da região, é combativo e sabe disso: vamos a comunidades em que as

pessoas não têm água para beber.  Em Minas temos a Copasa, que investe com

lucros exorbitantes. Por que ela não pode aportar uma estrutura maior na Copanor

para  que  essa cumpra  seu papel?  Vida  humana  não  tem  valor  de  moeda,  se  o

negócio  é  deficitário  ou  lucrativo.  É  obrigação  do poder  público  preservar  a  vida

humana. Infelizmente, não são 60 minutos! O povo de Minas Gerais deve nos ajudar

a cobrar das companhias de saneamento, no mínimo, uma coisa básica: água, fonte

de vida. Quanto à indicação, nosso voto é favorável.

Sr. Presidente, gostaria de concluir neste minuto final, pois V. Exa., com certeza,

concederá aparte ao Deputado Gustavo Valadares. Queria dizer, Deputado Gustavo

Valadares, que não estou criticando ninguém. Acho que o problema da Copanor é de

estrutura.  O  Governador  Anastasia  me  disse:  “Deputado,  a  Copanor  tem  que

desenvolver  tecnologias  apropriadas  para  esse  tipo  de  situação”.  Isso  não  faz

sentido, pois aprovamos nesta Casa uma lei que não citava que até 200 habitantes a

Copanor  deixaria  de  prestar  seus  serviços.  A lei  não  falava  isso.  Levantei  essa

questão junto ao Dr. Antônio Abrahão, que, com boa vontade, verificará a situação.

Exigiremos o cumprimento da ação do PPAG, pois, se a comunidade tiver 10, 20 ou

30 pessoas, tem que ter água tratada. A pessoa não pode tomar água com barro.

Estamos no Estado de Minas Gerais,  o segundo Estado mais rico do País. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, queria perguntar se há mais algum

Deputado inscrito para a discussão ou se poderia inscrever-me agora para fazer a

discussão da indicação do Sr.  Antônio  Abrahão.  Estou  perguntando a V.  Exa.  se

posso me inscrever para a discussão da indicação do Sr.  Antônio Abrahão Caram

Filho.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  É  regimental,  pode  se  inscrever,

Deputado.
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O Deputado Gustavo Valadares - Serei o próximo?

O Sr. Presidente - Sim. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, estava me dirigindo à tribuna do

lado esquerdo,  mas,  como combino mais  com o  direito,  ficarei  aqui  mesmo. Não

tenho nenhum receio em dizer isso, então resolvi esperar o Deputado André Quintão

terminar seu pronunciamento. Além disso, vi  que ele também prefere a tribuna da

direita, não é mesmo, Deputado André Quintão?

De forma bastante breve e usando apenas os 10 minutos que tenho, responderei

aos questionamentos do Deputado André Quintão. Além disso, gostaria de solicitar ao

grande amigo assessor  da Maioria,  Zé Alberto,  que,  se possível,  dentro destes  9

minutos, conseguisse uma cópia da lei da criação da Copanor, que foi votada por nós

e pelo Deputado André Quintão. Será que é possível conseguir isso?

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado, não precisa dar ao Zé Alberto

o trabalho de pegar a cópia da lei. Renuncio ao meu mandato se isso estiver na lei.

O Deputado Gustavo Valadares* - Não faça isso, pois ficarei muito chateado. Sr.

Presidente,  por  favor  retire  isso  dos  anais  desta  Casa.  Não  aceito  isso  de  jeito

nenhum. Na verdade, quando o projeto de lei foi enviado a esta Casa, ele tratava

desse número. Carlão, lembre isso ao Deputado André Quintão: a Copanor iria e irá

atuar em comunidades de 200, 3 mil ou 5 mil habitantes. 

Não me lembro bem, mas há um número mínimo de 200 e, se não me engano,

máximo de 5 mil  habitantes na comunidade, no povoado ou no Distrito.  Isso está

previsto. É papel do governo federal,  por meio da Fundação Nacional de Saúde -

Funasa -, investir nas comunidades que ainda não têm água nem esgoto tratado. Não

podemos  jogar  a  responsabilidade  do  governo  federal  -  aliás,  mais  uma

responsabilidade  dele  -  nas  mãos  do  governo  do  Estado,  muito  menos  de  uma

empresa como a Copasa, que já sofre muito prejuízo em locais onde tem um déficit

bastante grande por operar com água e esgoto em Municípios pequenos. A Copanor

foi criada para levarmos tratamento de água e esgoto a uma tarifa muito menor que a

praticada  pela  Copasa.  Os  funcionários  selecionados,  recrutados  na  própria

comunidade e região, receberiam um bom salário para prestarem um serviço a um
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custo muito menor que o praticado pela Copasa. A tarifa cobrada seria muito menor e

todo o investimento feito a fundo perdido. Esse investimento sai do caixa do Estado.

Se não me engano,  até o ano passado,  estavam destinados R$600.000.000,00 à

Copanor, recentemente criada, para investimentos em comunidades. Ficaria aqui um

dia, uma tarde e uma noite citando as comunidades que já estão sendo atendidas. A

Copanor foi um presente que Minas recebeu, que serve - e serviu - de exemplo para

outros Estados que estão buscando fazer o mesmo, que é democratizar, melhorar e

facilitar o acesso da população mineira ao tratamento de água e esgoto. 

Sr. Presidente, continuo aguardando a nossa assessoria para tratar da questão da

Copanor. As tarifas praticadas por ela são infinitamente menores que as praticadas

pela  Copasa  -  aliás,  tanto  esta  quanto  aquela  atendem  muito  bem  a  inúmeros

Municípios do Estado. Agora ainda há casos que precisam ser tratados, e a Copanor

está  vigilante  e  tem  consciência  disso.  Não  se  conseguem  resolver  todos  os

problemas de tratamento de água, esgoto e saneamento básico apenas dois e três

anos depois da criação da Copanor. Esse é um caso complexo que demanda mais

tempo. Para isso a população de Minas concedeu mais quatro anos a este governo.

Tivemos  oito  anos de governo  Aécio  e  Anastasia.  Agora  teremos  mais  quatro  de

governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho, porque a população aprovou o modelo de

gestão implementado ao longo dos últimos oito anos. Temos plena consciência de

que ainda há muito por melhorar no Estado. O Deputado André Quintão por vezes

nos  traz  questionamentos  que  são  verdadeiros.  O  governo  do  Estado  tem

sensibilidade para ver isso.

Deputados e Deputadas, tenham certeza de que, daqui a quatro anos, quando o

Governador  Anastasia  entregar  o  governo,  ainda  haverá  muito  o  que  fazer,  até

porque,  Deputado Duilio  de  Castro,  quando se resolve  um problema,  é claro que

surgem outros. E assim é a administração pública. Esses são os desafios. Nas mais

diversas áreas,  e  mais  ainda na área de saneamento  básico,  o  governo fez,  em

pouco tempo, muito mais do que inúmeros governos em muito tempo. 

Portanto  não  tenho  medo  nem  receio  algum.  Fui  pego  de  surpresa  pelo

pronunciamento do Deputado André Quintão. Fiz questão de vir até aqui para discutir

a indicação do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da Saae, que
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é  agência  regional  de  saneamento  básico,  e  apresentar  essas  respostas.  Minas

Gerais  saiu  na  frente  na  questão  do  saneamento  básico,  criou  a  Copanor  e

democratizou o acesso ao tratamento de água e esgoto no Estado por  um custo

muito menor com investimento a fundo perdido.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)*  -  Deputado Gustavo Valadares,  escutei

atentamente o pronunciamento do Deputado André Quintão, que citou meu nome.

Realmente, sou amplamente votado no Vale do Jequitinhonha e entendo o esforço do

governo  ao  criar  o  Projeto  Estruturador  Vida  no  Vale,  preocupado  em  reduzir

principalmente  a  mortalidade  infantil.  Hoje  já  existem  dados  indicando  que  a

mortalidade  no  Vale  do  Jequitinhonha  tem  se  reduzido  em  consequencia  dos

inúmeros projetos e programas do governo estadual para a região, especificamente

da  Copanor,  órgão  que  faz  parte  do  Projeto  Estruturador  Vida  no  Vale.  V.  Exa.

mencionou  os  investimentos.  Aproximadamente  R$545.000.000,00  estão  sendo

investidos,  atingindo  137  localidades  com  saneamento  ambiental,  incluindo

tratamento de esgoto e água tratada, beneficiando mais de 175 mil pessoas. Estou

acompanhando os trabalhos atentamente. Conforme disse V. Exa., os investimentos

têm  de  ser  aumentados,  mas,  nunca,  na  história  de  Minas  Gerais,  tivemos  um

governo como o do Prof. Antonio Anastasia, naturalmente sequência do governado do

ex-Governador  Aécio  Neves,  voltado para essa região.  Foi  criada uma Secretaria

Extraordinária; portanto, há hoje uma secretaria preocupada sobretudo com o Mucuri,

Jequitinhonha e Norte de Minas. Esse é o aparte que queria fazer. Obrigado. 

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado, por muito tempo, V. Exa. ainda

vai conviver comigo aqui, na Assembleia Legislativa, porque a Lei publicada em 17 de

abril de 2007 diz o seguinte: “Fica a Copasa autorizada a criar empresa subsidiária

integral com a atribuição (...) em localidades da região de planejamento do Norte de

Minas  e  das  Bacias  Hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus,

Buranhém, Itanhém e Jucuruçu. A subsidiária de que trata o “caput” atuará de acordo

com  a  seguinte  ordem  de  prioridade:  Municípios  em  que  a  Copasa  não  atue,

Municípios  em  que  a  Copasa  não  tenha  implantado  serviço  de  esgotamento

sanitário.” 

A questão dos 200 habitantes até me é estranha, porque, no seu “site”, a Copanor
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diz que o número é de 200 a 5 mil. Porém isso foi uma decisão interna da Copanor -

não sei se por portaria ou por decreto. Então, a Copanor fugiu da própria lei que a

criou. As minhas considerações foram apresentadas com o objetivo de mostrar isso

com tranquilidade a V. Exa., que é muito atuante na região e um líder muito atento, e

que, com certeza, vai nos ajudar a fazer com que a ação do PPAG seja cumprida. A

lei que aprovamos - a memória ainda está boa - falava de 200 habitantes. 

O Deputado Gustavo Valadares* - Deputado, V. Exa. tem razão ao dizer que a lei

não tratava de 200. Vou verificar onde encontrei esse número - em algum lugar foi.

Pode ter sido de alguma resolução ou portaria, vou verificar, como disse. Mas que ela

tem definido que se trata de 200 a 5 mil, tem, e V. Exa. concorda comigo. E mais do

que isso, V. Exa. tem de concordar que a Fundação Nacional de Saúde - Funasa -

tem a obrigação de cuidar de investimentos inclusive nas comunidades de 200 a 5 mil

habitantes;  e ela não o  faz.  Agora,  se V.  Exa.  conseguiu  aprovar  com votos dos

demais  parlamentares  desta  Casa  a  emenda  no  PPAG,  é  porque  o  Estado  está

consciente das suas responsabilidades. Vai bater na porta da Funasa e cobrar pelo

menos uma pequena parcela de participação e vai cumprir bem o seu papel. Tenha

paciência.  Voltarei  a  esta  tribuna  para  dizer  onde  encontrei  esses  200  a  5  mil

habitantes. Muito obrigado, Deputado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, nobres colegas, gostaria de falar

sobre a indicação do Sr. Antônio Abrahão Caram para presidir a agência. Concordo

com tal  decisão.  Conheço o Sr.  Caram desde a época em que fui  Presidente do

Sindicato dos Bancários; na época, ele era Presidente do Banco de Crédito Real.

Portanto o conheço e votarei favoravelmente. 

Quero também falar a respeito da criação da agência de saneamento. 

Na época da criação da agência de saneamento, eu era Prefeito e lembro-me de

que ficamos ansiosos com a criação dessa agência. Imaginamos que ela traria mais

regras para o setor e ajudaria no saneamento. A primeira coisa que estranhamos foi o

fato de os resíduos sólidos, do lixo, não estarem incluídos nas atribuições da agência.

Isso foi uma falha em todo o Estado. Naquela época, pareceu-nos que a agência foi
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criada - e temos essa impressão até hoje - apenas para autorizar e corroborar os

aumentos de tarifa de água e de esgoto. Falo ainda na condição de coordenador de

um projeto de saneamento da Bacia do Rio Grande. Lá temos grande dificuldade,

porque  a  maioria  dos  Municípios  não  tem  sequer  engenheiros  para  elaborarem

projetos, e a Copasa não tem interesse em trabalhar nos pequenos Municípios. Tenho

acompanhado,  com  preocupação,  a  angústia  dos  Municípios,  dos  Prefeitos,  com

relação à questão do saneamento. O Ministério Público cobra, exige que o Prefeito

faça o saneamento - e tem de cobrar mesmo, e o Município tem de fazer -, mas há

grande dificuldade para tal. Lembro-me de algumas cidades, por exemplo, Guaxupé,

na minha região, que vive em luta constante com a Copasa para que a empresa cuide

do saneamento e tenha uma tarifa, um custo, que a população de Guaxupé consiga

pagar. 

Na  semana  passada,  fui  procurado  pelo  Presidente  da  Câmara  de  Barbacena,

acompanhado  de  um  colega  Vereador,  que  me  relatou  sua  preocupação  com  a

Copasa em Barbacena.  A cidade foi  dividida quase ao meio.  A Copasa cuida  do

saneamento  de  40% do  Município,  e  um  departamento  autônomo de  água  e  de

esgoto cuida dos 60% restantes. Isso está causando um grave problema na cidade.

Aliás, Sr. Presidente, eles vieram pedir que a Comissão de Assuntos Municipais, da

qual sou Vice-Presidente, realize em Barbacena uma audiência pública para debater

as dificuldades com a Copasa. 

A cidade de Caxambu também enfrenta problemas. Lá há um conjunto de casas do

programa Minha Casa, Minha Vida que não recebeu a ligação de água e de esgoto,

cuja responsável é a Copasa. Isso não ocorreu porque o Município está em débito

com a empresa. Então, um direito elementar, que é o acesso à água e ao esgoto não

está sendo cumprido. Isso gera intranquilidade. 

Fico  preocupado,  porque  pensamos  que  a  agência  de  saneamento  vinha  para

resolver o assunto. Vejo aqui a Deputada Liza Prado. Na legislatura passada, o irmão

dela, o Deputado Weliton Prado, era parlamentar aqui e levantou essa discussão de

forma muito apropriada: o que devem ser realmente uma agência de saneamento e

suas atribuições, pelo menos o que deveriam ser. Infelizmente, o que temos visto até

agora é que a agência tem servido mais para ajudar no aumento de tarifas do que na
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elaboração de regras.  A Copasa  anunciou  um  reajuste  na  tarifa  de  7,2%.  Então,

telespectadores, de agora para frente vocês terão reajuste de 7,2% na tarifa de água,

e, como a de esgoto está vinculada às tarifas de água, aumentará também. 

Achei uma coincidência até ruim esse aumento da conta de água ter sido anunciado

na semana do debate mundial sobre a água. Ou seja, na semana da água, a Copasa

anunciou  um  reajuste  da  tarifa  de  7,2% e,  há  pouco tempo,  um  resultado muito

importante de mais de R$1.000.000.000,00 de lucro. Gostaria  também de lembrar

que a maioria dos Municípios do Estado ainda não tem tratamento de esgoto. Alguns

não têm ainda nem tratamento de água. 

Por  exemplo,  na  região  do  Lago  de  Furnas,  fui  Presidente  da  Associação  dos

Municípios do Lago de Furnas - Alago -, elaboramos os projetos de saneamento, por

isso agora estamos ansiosos e angustiados em busca de recursos e de uma forma

para  podermos  construir  estação  de  tratamento  de  esgoto.  Dos  52  Municípios,

Deputada Liza Prado, são 29 estações de tratamento de esgoto, e os Municípios não

têm recursos para fazer o que deveria ser feito pela Copasa.

Antes de conceder um aparte à Deputada Liza Prado, gostaria de dizer que a água

é o principal recurso estratégico de nosso Estado. Saneamento é um direito de nosso

povo, é saúde pública. Em cada R$1,00 investido em saneamento, economizamos

R$8,00 em saúde.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, fico muito feliz

em ver V. Exa. se manifestar, por isso não poderia deixar de lhe pedir este aparte.

Tenho andado pela região de Belo Horizonte, como também no Norte e no Sul de

Minas, e fico impressionada com a qualidade da água. Graças a Deus, em Uberlândia

temos o DMAE, com quase 100% de esgoto na cidade. Temos lá uma água de boa

qualidade, uma das mais baratas do Brasil. Esperamos que continue assim, porque,

senão, o povo não aguenta. Temos um departamento com profissionais altamente

capacitados e servidores muito preparados; porém, fico impressionada como Lagoa

Santa, uma cidade onde muitos têm refúgio, apresenta alto índice de pessoas com

problemas de rins. Por causa da água calcária, toda a população de Lagoa Santa - do

mais rico ao mais pobre - tem de adquirir água mineral. No entanto, as famílias mais

pobres têm um problema gravíssimo quanto ao custo, pois, para se comprar um galão
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de água de 20 litros, devem-se gastar de R$7,00 a R$8,00. Quanto uma família, com,

no máximo, quatro pessoas, gastará de água por dia? Ainda por cima, precisa-se de

água  para  as  mulheres  cozinharem.  Isso  é  motivo  de  uma audiência  pública  na

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para Lagoa Santa. Como se

não  bastasse,  essa  cidade  está  crescendo  sem  um  planejamento  adequado,

crescendo  muito  como Nova Lima.  Percebemos,  assim,  que  as  pessoas  têm  um

problema gravíssimo com a água. É um mal cheiro, a água é salobra, calcária, um

problema gravíssimo para pessoas com problemas de rins.  O pior  é que agora a

população tem de limitar o consumo de água, Deputado Pompílio Canavez, porque,

na verdade, não conseguem comprá-la por ser cara. Quanto uma pessoa que ganha

um salário mínimo por mês deve gastar com a água e nem consegue tomá-la, mesmo

estando com filtro e tendo sido tratada? É um problema grave.

Como V.  Exa.  já  disse,  a  água  é  um  bem sagrado.  Realmente  precisamos  de

trabalhar  ardualmente  em  todas  as  comissões  nesta  Casa,  porque  é  um  direito

humano.  Por  exemplo,  em  Contagem,  há  um  problema  gravíssimo.  Há  fossas

sépticas em todos os lugares. Confesso que admiro a Prefeita Marília, que faz uma

boa administração, mas não a vejo tomando providência, pois deu concessão para a

Copasa  de  100  anos.  Quantos  Prefeitos  são  engessados,  Deputado  Pompílio

Canavez, por causa disso. É um absurdo, isso tem de acabar. Só querem o filé, não

querem fazer a rede de esgoto. Deixam isso a cargo da Prefeitura, e a população é

quem sofre com essa situação.

Deputado Pompílio Canavez, gostaria apenas de manifestar minha solidariedade

com essas pessoas, por considerar a questão de saneamento muito grave. Trata-se

de uma questão de saúde pública. Não importa qual cidade necessita, temos de lutar.

Agora,  vemos  que há problemas de água calcária  em todas as regiões,  mas há

mecanismos e obras para resolvê-los. No entanto, a prioridade tem de ser a saúde

pública.  Concordo  com  suas  palavras,  desejando-lhe  muito  sucesso.  Continue

defendendo o nosso povo com esse carinho, com esse conhecimento e capacidade

que lhe é peculiar.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputada Liza Prado. Realmente, além

dessas questões que envolvem a água calcária, há também a questão do agrotóxico,
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que precisamos debater. O tratamento de água convencional da Copasa não elimina

o hormônio, os medicamentos, nem o agrotóxico, o veneno da água. Então estamos

bebendo veneno também. É preciso aprofundar esse tema.

Mas quero dizer que vamos aprovar, votar favoravelmente à indicação do nome do

Sr.  Antônio  Abrahão  Caram,  esperando  que,  como  Presidente  da  agência  de

saneamento, ele avance nesse sentido.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, ao terminar, verifico que estamos

presentes somente eu e a Deputada Liza Prado. Realmente, não há quórum; então,

solicito o encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 6, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição do dia 6/4/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

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

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

Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara

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

Carneiro  Leão,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Antes de iniciar os

trabalhos, o Presidente e os demais membros da Comissão fazem uso da palavra

para manifestar pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-

Presidente  da  República.  Ato  contínuo,  a  Presidência  informa  que  a  reunião  se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios

do Sr. José Mauro Pereira Lima, Promotor de Justiça da Comarca de Leopoldina,

comunicando  o  arquivamento  de  inquérito  sobre  denúncia  de  irregularidades  no

serviço  de  hemodiálise  em  Leopoldina;  e  da  Sra.  Ana  Carolina  Brito  Pinheiro,

Assistente  da  Vice-Presidência  Judicial  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  3ª

Região, encaminhando prestação de contas relativa a trabalho realizado no Hospital

São  Francisco  de  Assis.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

70/2011 (Deputado Doutor Wilson Batista) e 78/2011 (Deputado Neider Moreira), em

turno único; e 196/2011 (Deputado Adelmo Carneiro Leão), em 1º turno. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 47/2011, que recebeu parecer por sua

aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 256 e 266/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o consumo de água de bicas

em Belo Horizonte, bem como as políticas públicas relacionadas ao tema; Rogério

Correia  e  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  denúncia,  veiculada  pelo  jornal  "O  Tempo"  em

28/3/2011, de que a Funed teria beneficiado o laboratório Blanver Farmoquímica, de

São Paulo, em contratos para produção de remédios contra a aids; Doutor Viana, em

que solicita seja realizada visita ao Hospital São Bento, em Belo Horizonte, a fim de

avaliar  problemas  que  se  verificam  nessa  instituição;  e  Neider  Moreira,  em  que

solicita seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências com vistas

ao  envio  de  cronograma  de  pagamento  aos  prestadores  de  serviços  de  alta

complexidade do SUS; e da Comissão, em que solicita seja formulada manifestação

de pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-Presidente da
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República. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 2/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  13/2011,  publicada  em  3/3/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62,  XXIII,  ”e”,  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  do Sr.  Tadeu José  de

Mendonça para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia  e Qualidade do

Estado de Minas Gerais - Ipem.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Tendo esta comissão analisado o curriculum vitæ do Sr. Tadeu José de Mendonça e

realizado  a  sua  arguição  pública,  na  qual  o  candidato  respondeu  com  clareza,

presteza  e  desembaraço satisfatórios  às  questões  propostas,  restou  demonstrado

que  o  indicado  possui  experiência  e  conhecimentos  suficientes  para  assumir  a

Presidência do Ipem.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos favoravelmente à indicação do Sr.  Tadeu José de

Mendonça para o cargo de Presidente do Ipem. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Duilio de Castro, relator - Ivair Nogueira.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 8/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  24/2011,  publicada  em  4/3/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Altino Rodrigues Neto

para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Pelo análise do “curriculum vitae” apresentado pelo candidato, reconhecemos sua

capacidade técnica necessária para o exercício do cargo. Em sua experiência anterior

como Diretor-Geral  do  IMA,  o  Sr.  Altino  Rodrigues  Neto  comprovou  aptidão para

desempenhar com eficiência as competências atribuídas. Ouvido em arguição pública

por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  amplo  conhecimento  para  exercer  a

função de Diretor-Geral do referido instituto, respondendo com clareza e objetividade

às questões que lhe foram formuladas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Altino Rodrigues

Neto para o cargo de Diretor-Geral do IMA. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Gustavo Corrêa -

João Leite.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 9/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  25/2011,  publicada  em  4/3/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Luiz Afonso Vaz de

Oliveira para o cargo de Presidente da Fundação Rural Mineira – Ruralminas.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos
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termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Pelo análise do “curriculum vitae” apresentado pelo candidato, reconhecemos nele

a  capacidade  técnica  necessária  para  o  exercício  do  cargo.  Em  sua  experiência

passada  como  Presidente  da  Ruralminas,  o  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira

demonstrou aptidão para desempenhar com eficiência as competências atribuídas.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  seu

conhecimento, respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram

formuladas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Luiz Afonso Vaz de

Oliveira para o cargo de Presidente da Ruralminas.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Tadeuzinho Leite.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 10/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 26/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Irene de

Melo Pinheiro para a Presidência da Fundação Helena Antipoff – FHA.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

Presidente da FHA nos períodos de 1983 a 1987 e de 1999 a 2010, a indicada tem

vasta bagagem acadêmica e experiência para o exercício da direção superior dessa

entidade. Por essa razão, não encontramos óbice à sua recondução à Presidência da

FHA.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação de Irene de Melo

Pinheiro à Presidência da Fundação Helena Antipoff.
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Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Gustavo Perrella.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 13/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  29/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

4/3/2011, o Governador do Estado submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII,

“d”, da Constituição do Estado, a indicação de Marilena Chaves para a Presidência da

Fundação João Pinheiro – FJP.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

A candidata demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja Presidência foi

indicada, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

da Fundação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Marilena Chaves

para a Presidência da Fundação João Pinheiro.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bosco, relator - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 18/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  34/2011,  publicada  em  4/3/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, “e”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Octávio Elísio Alves

de Brito para o cargo de Presidente da Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex. 

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos
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termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

O Sr. Octávio Elísio Alves de Brito possui ampla experiência em cargos de direção

no setor público, entre eles os de Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais,

Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Meio  Ambiente  de  Minas  Gerais,

Secretário  de  Estado  de  Educação  de  Minas  Gerais,  Diretor-Geral  da  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha-MG  -  e  Diretor  do  Banco  de

Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. 

Ouvido em arguição pública por esta Comissão, demonstrou amplo conhecimento

para exercer  a função de Presidente,  respondendo com clareza e objetividade às

questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar acertada a indicação

de seu nome para integrar a presidência da Hidroex.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Octávio Elísio Alves

de Brito para o cargo de Presidente da Hidroex. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Délio Malheiros, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 41/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu

–, com sede no Município de Uberlândia.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 41/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o
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Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu –, com sede no Município de

Uberlândia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2000, que

tem  como  finalidade  atuar  como  facilitadora  nas  áreas  de  assistência  social,

educação, psicologia, recreação, esporte, cultura e artes.

Com esse propósito, a instituição presta atendimento a famílias, especialmente na

orientação  de gestantes  e  mães,  e  realiza  eventos  sociais,  culturais  e  esportivos

voltados  para  o  lazer  da  comunidade.  Além  disso,  desenvolve  programas  de

atendimento à criança e ao adolescente, de apoio educacional e de recuperação por

meio da arte e do esporte, promove a integração de seus assistidos no mercado de

trabalho e combate a fome e a miséria.

Considerando a relevância do  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  de Assistência

Fraternidade Universal para a consolidação da cidadania dos menos favorecidos de

Uberlândia, a entidade é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 41/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 134/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol –,

com sede no Município de Montes Claros.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 134/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol –, com sede no Município de
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Montes Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

finalidade prestar assistência social aos moradores da comunidade em situação de

vulnerabilidade. 

Na consecução de seus propósitos, 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  e  à  recuperação  de

dependentes de álcool e outras drogas. Além disso, promove a luta pelo direito à

moradia, por meio da construção, da reforma ou da aquisição de casa própria, pela

preservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável. 

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Bansol, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 134/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Rede de Valorização de Itueta  para  o

Desenvolvimento Autossustentável – Rede Vidas –, com sede no Município de Itueta.

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

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

1,  que apresentou.  Cabe agora  a este órgão colegiado deliberar  conclusivamente

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 139/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento Autossustentável

–  Rede  Vidas  –,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  pretende
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congregar  pessoas  físicas  interessadas  no  desenvolvimento  responsável  e

sustentável  do  Município  para  a  implantação  do  Plano  de  Desenvolvimento

Sustentável de Itueta.

Com esse propósito, a instituição busca identificar projetos e atividades de inclusão

social, geração de trabalho e renda e defesa do meio ambiente, além de incrementar

a  capacidade  de  organização  da  sociedade  civil,  respeitando  as  particularidades

culturais,  sociais,  históricas, étnicas e ambientais.  Busca,  ainda,  fomentar práticas

que visem ao interesse coletivo, promover o desenvolvimento econômico e social por

meio da capacitação de seus beneficiados, da inclusão social e da agricultura familiar,

fortalecer  a  cultura  local  e  seus  valores  e  difundir  valores  universais  como ética,

direitos humanos e democracia. 

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  da  Rede  Vidas  para  a  consolidação  da

cidadania, consideramos meritória a intenção de se lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 139/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 145/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro

São Cosme – ACPSBSC –, com sede no Município de Santa Luzia.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este
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órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 145/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Pastoral  da  Saúde  do  Bairro  São  Cosme,  com  sede  no

Município de Santa Luzia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade promover a integração entre os moradores da comunidade do Bairro

São Cosme, incentivando-os a participarem da luta por seus direitos e pela melhoria

de sua qualidade de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  debates  de  interesse  comunitário,

desenvolve atividades nas áreas de educação, esportes e cultura, auxilia as pessoas

de  baixa  renda  que  necessitam  de  reforma  de  moradia,  executa  projetos  para

melhorar  as  condições  de  vida,  moradia,  higiene,  educação,  saúde,  transporte  e

segurança de seus assistidos e estimula a solidariedade e o trabalho em mutirão.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  a  Associação  Comunitária

Pastoral  da  Saúde  do  Bairro  São  Cosme,  consideramos  meritório  que  lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 145/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Tadeuzinho Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 152/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  152/2011  tem  por

finalidade instituir o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede

pública estadual. 

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça e considerada jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.
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Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 152/2011 tem por objetivo instituir  o Prêmio Paulo Freire de

Criatividade  no  âmbito  do  ensino  da  rede  pública,  destinado  a  agraciar  os

profissionais  que  tenham  desenvolvido  projetos  pedagógicos  significativos  para  a

melhoria da qualidade do ensino no Estado.

O nome do pedagogo Paulo Freire foi escolhido por ser ele uma notória expressão

na área educacional. Trata-se de um dos intelectuais brasileiros mais agraciados com

o título Doutor “Honoris Causa” fora do País. 

Além de ser autor de vários livros, foi o doutrinador da “alfabetização consciente”,

que preceitua: antes de aprender a ler as palavras, deve-se aprender a ler a realidade

político-social que nos cerca. 

Em reconhecimento aos bons serviços prestados pelo ilustre pedagogo, justa se

torna a homenagem que lhe está sendo concedida.

Saliente-se,  por  fim,  que  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem  como  finalidade  a  previsão  da  entrega  do  prêmio,

constituído  de  diploma e medalha,  pelo  Governador  do  Estado e a  existência  do

conselho que administrará sua concessão.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei

nº  152/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Neilando Pimenta, relator - Carlin Moura - Ivair Nogueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 160/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 160/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  591/2007,  tem  como  finalidade  instituir  a

Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em virtude de decisão da Presidência de 2/3/2011, foi anexado à proposição em

exame, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº

555/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que institui a Semana de Incentivo à

Leitura no Estado de Minas Gerais.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos

relacionados à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 160/2011 tem como objetivo instituir no Estado a Semana de

Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente no mês de abril, de forma a incluir

os dias 18, Dia Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do Livro.

Por  seu turno,  o Projeto de Lei  nº  555/2011, anexado à proposição em exame,

pretende  instituir  a  mesma  data  comemorativa,  a  ser  celebrada  anualmente  na

terceira semana do mês de abril nos estabelecimentos da rede estadual de ensino. 

A  Constituição  da  República  estabelece  que,  à  União,  compete  legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas em seu art. 22; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Constituição mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção a esta examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 160/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 195/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia da Comunidade Japonesa no Estado e dar outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. 

Agora,  vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, XIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 195/2011 tem por escopo instituir o dia 18 de junho como Dia da

Comunidade Japonesa.

Há mais de um século, no dia 18 de junho de 1908, desembarcou no Porto de

Santos o navio Kasato Maru, trazendo 781 imigrantes japoneses. Eram os primeiros

que  atravessavam  o  mundo  com  a  esperança  de  começar  uma  nova  vida,

demonstrando,  com essa iniciativa,  a coragem, a disciplina e a determinação que

caracterizam esse povo.

Esse foi o marco inicial da imigração japonesa para o Brasil, então governado pelo

Presidente Afonso Penna, que incentivou sua vinda sem imaginar a força, o respeito e

a dimensão que aquelas pessoas conquistariam ao longo desses mais de cem anos.

Naquela época, o governo de São Paulo reivindicava mão de obra eficiente para a

cultura  do  café,  e  o  Presidente  tinha  grande  interesse  no  desenvolvimento  da

agricultura, o que levou o País a buscar imigrantes em terras distantes. A maioria dos

japoneses  que  chegaram  no  primeiro  navio  foi  trabalhar  em  fazendas  de  café
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existentes ao longo de ferrovias no Estado de São Paulo e, alguns, na implantação da

estrada de ferro.

A  partir  de  1917,  famílias  japonesas  iniciaram  a  formação  de  colônias,  onde

praticavam  a  policultura,  plantando  arroz,  batata  doce,  mandioca,  batata,  feijão,

algodão, cana-de-açúcar, café e milho. 

O japonês encontrou no Brasil condições de permanência e melhoria de nível de

vida, além da possibilidade de se transformar em proprietário, e conquistou o povo

brasileiro  por  ser  dedicado,  disciplinado,  sério  e  eficiente  no  trabalho,  embora

possuísse cultura e costumes bastante distintos da cultura e costumes deste país.

Em Minas  Gerais,  vários  japoneses se instalaram na região do  Triângulo,  onde

conseguiam adquirir  seu pedaço de terra  para  se dedicarem ao  cultivo  do  arroz.

Outros fizeram parte da imigração oficial  incentivada pelo Estado e espalharam-se

pelo território mineiro.

Na região  de  Conquista  surgiu,  em  1919,  a  primeira  cooperativa  de  imigrantes

japoneses,  seguida  de  outras  localizadas  em  Ibiá,  Campos  Altos,  São Gotardo e

Carmo do Paranaíba. 

Os terrenos,  considerados pelos  nipônicos especiais  para a plantação do arroz,

tornavam a safra mais rentável. Animados com os resultados, comentavam com seus

conterrâneos, que para cá vinham aumentar a colônia, que chegou rapidamente a

atingir 600 famílias. 

A falta de conhecimento do idioma local e da região, que dificultava a relação com

os  brasileiros,  foi  resolvida  com a fundação do Sindicato Agrícola  Nipo-Brasileiro,

ainda  em  1919,  com  sede  em  Uberaba,  que  organizou  cerca  de  quatrocentos

lavradores. O fim principal dessa organização consistia em servir como mediadora

entre  os  trabalhadores  japoneses  e  os  fazendeiros,  ocupando  o  papel  de

intermediária  na  colocação  dos  trabalhadores  e  responsabilizando-se  pelo

cumprimento dos contratos entre as partes. Em 1958, foi constituída a Associação

Nipo-Brasileira, nesse Município, também com o objetivo de ajudar os membros da

comunidade japonesa ali fixada.

Cabe  destacar  que,  com  o  apoio  do  capital  e  da  tecnologia  japonesa,  foi
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inaugurada,  em 1962,  no  Município  de  Ipatinga,  a  Usinas  Siderúrgicas  de  Minas

Gerais - Usiminas -, fundamental para o desenvolvimento do Estado e do País. 

Outro  ponto  de  influência  que  sobressai  é  a  culinária  japonesa,  saborosa  e

delicadamente  saudável,  que  hoje  faz  parte  da  rotina  de  grande  parte  da  nossa

população.

Como qualquer colônia que se estabeleceu no Brasil, os japoneses exerceram e

sofreram influências do meio social e cultural. Representaram para o Estado um meio

de cosmopolitização, por sua influência no comércio, na indústria, na arquitetura, na

alimentação e na absorção de novas palavras. Os japoneses contribuíram também

para o fortalecimento econômico das regiões onde se fixaram, o que demonstra a

importância dessa corrente migratória.

Ao longo dos anos,  a  convivência com os  japoneses só  engrandeceu a Nação

brasileira, pois eles nos auxiliaram de várias maneiras, seja por meio da introdução

de  novidades  na  agricultura,  seja  pela  introdução  de  modernos  conceitos  nas

fábricas,  em  que  modelos  de  gestão  e  produção  passaram  a  seduzir  vários

empreendedores.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise, de se instituir um

dia em homenagem à comunidade japonesa, é oportuna e meritória, pois são mais de

cem anos de convivência profícua, respeito mútuo e amizade entre os dois povos.

Por  fim,  cabe  esclarecer  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, suprimiu a determinação de incluir a data no calendário oficial

do Estado, pois atualmente cada Secretaria estabelece as datas relacionadas a seu

campo de atuação e programa as atividades a ele pertinentes.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 195/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 230/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei no 230/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 2.777/2008,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. 

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  230/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Conselho  da  Comunidade  da  Comarca  de  Ipatinga,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga.

Importante é observar  que essa entidade,  segundo o art.  1º  de seu estatuto,  é

órgão de execução penal, integrado ao Sistema Judiciário da Comarca de Ipatinga,

conforme os arts. 61 e 80 da Lei Federal nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal.

Tal  norma,  em  seu  art.  61,  enumera  os  órgãos  de  execução  penal,  como  o

Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária,  o  Juízo  da  Execução,  o

Ministério  Público,  o  Conselho  Penitenciário  e,  em seu inciso  VII,  o  Conselho  da

Comunidade. No art. 80, estabelece que haverá, em cada comarca, um Conselho da

Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial

ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil e

um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de

Assistentes Sociais, ficando, na falta dessas pessoas, a critério do Juiz da Execução

a escolha dos integrantes do Conselho. 

Já o art. 81 da Lei de Execução Penal estabelece, como competência do Conselho

da  Comunidade,  visitar,  pelo  menos  mensalmente,  os  estabelecimentos  penais

existentes na comarca, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao Juiz da
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área ao  Conselho  Penitenciário  e  diligenciar  a  obtenção  de  recursos  materiais  e

humanos para melhorar a assistência ao preso ou internado,  em harmonia com a

direção do estabelecimento. Essas atribuições estão previstas no § 1º do art. 4º do

estatuto da instituição de que trata a proposição em exame.

Segundo a Lei nº 12.972, de 1998, podem ser declaradas de utilidade pública as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente  à  comunidade,  mediante  a  comprovação  de  que  possuem

personalidade jurídica, e funcionam há mais de um ano e seus diretores são pessoas

idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Como órgão integrante do Sistema Judiciário da Comarca de Ipatinga, o Conselho

da Comunidade não pode ser confundido com as associações e fundações previstas

na Lei nº 12.972, de 1998, das quais tratam os arts. 44 a 69 do Código Civil – Lei nº

10.406, de 2002.

As entidades privadas se originam da vontade de uma pessoa ou de um grupo de

pessoas,  que,  livremente,  estabelecem  suas  regras  básicas,  desde  que  sem  fins

lucrativos. Já as entidades públicas têm sua origem na vontade do Estado e passam

a existir com a edição de lei, que as institui e estabelece sua competência, estrutura e

funcionamento. Em consequência, toda alteração em sua organização, assim como

sua extinção, só pode ocorrer por meio de norma legal. Além disso, estão sujeitas a

prerrogativas características do poder  público,  ao controle interno da Pasta a que

estão vinculadas e externo do Tribunal de Contas da União ou do Estado.

Diante  dessas  considerações,  não  é  possível  a  declaração  de  uma  entidade

pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, como de utilidade pública, pois,

sendo ela parte da administração indireta da administração pública, não se enquadra

no  que  dispõe  o  art.  1º  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  limita  a  concessão  a

associações e fundações de caráter privado. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 230/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 236/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 3.042/2009,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  da  Congada  de  Nossa  Senhora  do  Rosário  da

Paróquia Nossa Senhora da Luz, com sede no Município de Luz.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. 

Cabe a este órgão colegiado proceder à análise da proposição em seus aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  236/2011 pretende conceder  o  título  de  utilidade pública  à

Associação da Congada de Nossa Senhora do Rosário da Paróquia Nossa Senhora

da Luz, com sede no Município de Luz, definida nos arts. 2º e 4º de seu estatuto

como organização religiosa, que tem como finalidade “amparar e incentivar todas as

formas corretas de desenvolvimento religioso”.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina,  em  seu  art.  1º,  que  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a  entidades privadas é uma forma de o governo

apoiá-las  por  prestarem  serviços  necessários  à  comunidade,  como  a  assistência

social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da educação, do

esporte e da cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria,

sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro como

finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de uma aliança

entre o poder público e a iniciativa privada. 

Observe-se, nesse ponto, que a Constituição da República, no inciso I do art. 19,

impõe a separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos entes
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federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus  representantes  relações  de

dependência  ou  aliança,  ressalvada  a  inter-relação  de  interesse  público  de

autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei. 

A ressalva  apontada pelo  texto constitucional  refere-se à convivência respeitosa

que agentes do Estado devem ter com representantes de religiões, seitas ou cultos,

independentemente de sua crença.

Como mencionado, a Constituição da República consagra o princípio da separação

entre Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a liberdade de crença, um

dos mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI de seu art. 5º. 

Cabe  ressaltar  que  recente  estudo  de  Paulo  Gustavo  Gonet  Branco  e  outros,

publicado sob o título “Curso de Direito Constitucional”,  esclarece ser adequado o

relacionamento entre essas instituições e o Estado,  tendo em vista que a missão

religiosa  de  propiciar  o  bem  integral  do  indivíduo  coincide  com  o  objetivo  da

República de “promover  o bem de todos”,  estabelecido no inciso IV do  art.  3o  da

Constituição.  O reconhecimento da liberdade religiosa por nossa Lei Maior denota

haver o sistema jurídico tomado a religiosidade como um bem em si mesmo, como

um valor a ser preservado e fomentado e, em decorrência disso, assegura a liberdade

dos  crentes,  para  resguardá-los  de  obstáculos  que  impeçam  a  prática  de  seus

deveres religiosos.

Assim, a aliança que o constituinte repudia é aquela que inviabiliza a liberdade de

crença, assegurada no inciso VI do art. 5o da Carta, que pode impedir que outras

confissões religiosas atuem livremente no País. 

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal – STF –, no julgamento

do Recurso Extraordinário no 92.916, RTJ 100/329, assinalou que “a Justiça deve

estimular no criminoso, notadamente o primário e recuperável, a prática da religião,

por causa do seu conteúdo pedagógico”. 

No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada no 389, julgada em 3/12/2009,

por sua vez, o STF assegurou que o direito fundamental à liberdade religiosa impõe

ao Estado o dever de neutralidade em face do fenômeno religioso, o que proíbe toda

e  qualquer  atividade  do  ente  público  que  privilegie  certa  confissão  religiosa  em

prejuízo das demais. 
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Fica claro que a sistemática constitucional acolhe medidas de ação conjunta dos

poderes  públicos  com  entidades  religiosas,  sendo  necessário  que  o  Estado,  em

determinadas situações, adote comportamentos positivos, a fim de evitar barreiras ou

sobrecargas que venham a inviabilizar ou dificultar algumas opções em matéria de fé.

Não  é  inconstitucional  o  relacionamento  entre  o Estado e  confissões  religiosas,

tendo em vista os benefícios sociais que elas são capazes de gerar. Entretanto, não

se admite que certa concepção religiosa seja assumida como a oficial ou a correta ou

que se gerem benefícios a um grupo religioso ou que se lhe concedam privilégios em

detrimento de outros. 

Pelas razões aqui expostas, consideramos que o Estado deve tomar as devidas

precauções para que as medidas adotadas estimulem a igualdade de oportunidades

entre as confissões religiosas e não sejam fonte de privilégios e favorecimentos.

Nesse  sentido,  devem  receber  o  título  de  utilidade  pública  entidades  que

desenvolvam ações voltadas para o bem-estar coletivo, com a finalidade de servir

desinteressadamente à comunidade em que se encontram, como requer o art. 1º da

Lei nº 12.972. Ao contrário, aquelas que tenham como finalidade atividades voltadas

para a difusão de sua doutrina ou o fortalecimento de suas bases religiosas não

devem ser agraciadas.

Em decorrência disso, declarar de utilidade pública a Associação da Congada de

Nossa Senhora do Rosário da Paróquia Nossa Senhora da Luz contraria os preceitos

constitucionais que vedam a aliança entre Estado e entidades ligadas à propagação

de doutrinas religiosas. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 236/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 246/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Usuários  das  Águas  do  Ribeirão

Pavões e Região – Auapa –, com sede no Município de Patrocínio.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Agora cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  246/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região – Auapa –, com

sede no Município  de  Patrocínio,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,

voltada para a gestão dos recursos hídricos, que atua na área de drenagem da Sub-

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pavões e dos Córregos Rangel, Congonhas e seus

afluentes. 

A instituição tem como finalidade dar  apoio  técnico  e operacional  à gestão  dos

recursos hídricos, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de

ações que visem à preservação do meio ambiente e da disponibilidade de água em

padrões de qualidade e quantidade adequadas ao consumo humano; ao estudo de

novas tecnologias de saneamento, redução de poluição, recuperação do solo e da

flora; à melhoria da qualidade de vida dos moradores da área em que atua; ao auxílio

na  prevenção  de  calamidades  públicas;  e  ao  desenvolvimento  sustentável  da

produção agrícola local.

Isso posto,  consideramos meritória  a  intenção de se lhe  conceder  a  pretendida

declaração de utilidade pública. 

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 246/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 265/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  265/2011  tem  como

finalidade criar o Selo Amigo do Meio Ambiente e dar outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado, para ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 265/2011 tem por objetivo criar o Selo Amigo do Meio Ambiente,

a ser  concedido a empresas que desenvolverem, no período mínimo de um ano,

ações integradas que visem à preservação do meio  ambiente,  inclusive  palestras

educativas e distribuição de cartazes e folhetos informativos. Estabelece ainda que o

Selo Amigo do Meio Ambiente deverá ser requerido pela empresa interessada, no

órgão  competente  do  Executivo,  por  meio  da  apresentação  de  documentos

comprobatórios  das  ações realizadas,  e terá a validade de um ano,  podendo ser

renovado.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar  sobre

matérias  em  que predomina  o  interesse nacional,  relacionadas  no art.  22,  e  aos

Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30 da mesma

Carta. A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do art. 25,

que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou

do Município. 

A criação  de  condecoração  pertence  ao  campo  de  competência  legislativa  do

Estado, e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro

desta  Casa,  uma  vez  que  não  está  entre  os  assuntos  previstos  no  art.  66  da

Constituição do Estado como de competência reservada à Mesa da Assembleia, aos

chefes dos Poderes Executivo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas.
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Cabe ressaltar  que a Lei  nº 14.324,  de 20/6/2002,  criou o Sistema Estadual  de

Certificação  de  Qualidade  Ambiental  para  bens  e  produtos  industrializados  e

agrícolas,  mediante  a  concessão  do  Selo  de  Qualidade  Ambiental  do  Estado  de

Minas Gerais,  com o objetivo de atestar  que a produção de determinado bem de

consumo  utiliza  processos  gerencial  e  técnico  sujeitos  a  uma  adequada  gestão

ambiental, que não causa danos ambientais nem os tenha reduzido ao mínimo, assim

como, no caso de produto agrícola, que é produzido sem a utilização de fertilizantes e

defensivos  químicos.  Essa  certificação  é  requerida  de  forma  voluntária  e  está

condicionada à avaliação técnica do processo produtivo do bem, sendo seus custos

ressarcidos pela empresa requerente.

Diante  dessa  constatação,  é  tecnicamente  mais  adequado  que  as  exigências

determinadas pelo projeto em apreço, sejam acrescentadas à norma já existente, em

vez de se criar outra lei tratando do mesmo assunto.

Assim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que acrescenta

dispositivos à Lei nº 14.324, de 2002, que cria o Sistema Estadual de Certificação de

Qualidade Ambiental para bens e produtos industrializados e agrícolas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  265/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.324, de 20 de junho de 2002, que cria o Sistema

Estadual  de  Certificação  de  Qualidade  Ambiental  para  bens  e  produtos

industrializados e agrícolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 14.324, de 20/6/2002 fica acrescida dos seguintes artigos:

“Art.  2ºA –  Para  obtenção do  Selo  de  Qualidade  Ambiental,  caberá  à  empresa

interessada:

I  -  promover  ações  integradas  que  visem  à  preservação  do  meio  ambiente,

incluindo-se:

a) palestras educativas;
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b) divulgação e distribuição de cartazes e folhetos informativos.

Art. 2ºB – O Selo de Qualidade Ambiental terá a validade de um ano, podendo ser

renovado.

Art.  2ºC  –  A  renovação  de  que  trata  o  artigo  anterior  fica  condicionada  à

comprovação, pela empresa, do cumprimento das exigências previstas nesta lei.”.

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Cássio

Soares - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 316/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei  no 3.002/2009,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição ora desarquivada tem por escopo seja instituído o Dia Estadual de

Combate e Prevenção à Trombose, a ser realizado anualmente em 16 de setembro. 

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

Segundo  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar  privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e

aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu art. 30, I. A

competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe reserva

as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do

sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 316/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 381/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 828/2007, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Labiopalatina e

dar outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  ora  desarquivada  tem  por  escopo  instituir  a  Semana Estadual  de

Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura  Labiopalatina,  a  ser

realizada anualmente na segunda semana de novembro, com o objetivo de promover

atividades  educativas  de  conscientização  e  orientação  sobre  o  tema,  bem  como
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estimular  e  capacitar  os  servidores  públicos  estaduais  nas  ações  de  diagnóstico,

notificação, tratamento e reabilitação de pacientes com esse problema.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A fissura  labiopalatina  é  uma  má-formação  congênita  que  surge  no  início  da

gestação  e  tem  como  principal  causa  a  hereditariedade.  Seu  diagnóstico  e

acompanhamento médico devem ser feitos por uma equipe médica multidisciplinar,

envolvendo pediatra, cirurgião plástico, fonoaudiólogo e psicólogo. Os portadores de

fissura labiopalatina necessitam de um trabalho que seja realizado de forma coerente

e em conjunto por todos os especialistas para que os resultados a longo prazo sejam

satisfatórios.

A correta orientação da sociedade sobre o assunto, propósito do projeto de lei em

análise, é fundamental para que os atingidos por essa má-formação, principalmente

crianças e adolescentes, se sintam respeitados na sua individualidade e integrados à

comunidade. 

Porém,  embora  meritória  em  sua  finalidade  básica,  a  proposição  possui  várias

impropriedades sobre as quais passamos a discorrer.

Inicialmente, a inserção da semana no calendário oficial do Estado, prevista no art.

1º do projeto, é ato administrativo reservado ao Poder Executivo, cujo comando legal

é desnecessário, pois, assim que uma norma cria data relevante para os mineiros,

essa, automaticamente, passa a constar do calendário da secretaria ou órgão afeto

ao tema.

Os arts. 3º e 4º do projeto preveem a criação de uma comissão organizadora dos

eventos relacionados com a Semana de Educação,  Conscientização e Orientação

sobre a Fissura Labiopalatina, a ser designada pelo Poder Executivo, e estabelece

suas competências. 

Cabe lembrar que a Constituição do Estado, no inciso III do art. 66, reserva como

iniciativa  privativa  do  Governador  a  organização  da  administração  pública  e  a

estruturação de suas secretarias e órgãos. Em vista disso, não cabe ao parlamentar

determinar ao Poder Executivo como gerir suas atribuições.
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Também tem caráter de ingerência nos procedimentos administrativos próprios do

Executivo o art. 5º, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das atividades

realizadas na referida Semana.

Finalmente, os arts. 6º e 7º tratam, respectivamente, da permissão dada ao Poder

Executivo para realizar parcerias com universidades, entidades privadas, associações

e conselhos representativos das categorias profissionais afetas ao tema, objetivando

o desenvolvimento das atividades; e a regulamentação da futura lei no prazo de 60

dias a contar da data de sua publicação. Esses casos tratam de atividades que o

Poder Executivo tem competência constitucional de realizar, conforme determinam os

incisos XVI e VII do art. 90 da Carta mineira.

Ante essas considerações, o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, tem

como objetivo suprimir as impropriedades apontadas.

Cabe  ressaltar  que  o  estabelecimento  de  data  relevante  no  âmbito  estadual  é

matéria inserida na competência do Estado membro, prevista no § 1º do art. 25 da

Constituição  da  República,  pois  não  se  encontra  entre  as  reservadas  à  União,

elencadas no art. 22, nem aos Municípios, previstas no art. 30.

Ainda com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta mineira

não relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia

ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do

Tribunal de Contas. Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta

Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 381/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Semana  de  Educação,  Conscientização e  Orientação  sobre  a  Fissura

Labiopalatina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana de Educação,  Conscientização e  Orientação

sobre a Fissura Labiopalatina, a ser realizada anualmente na segunda semana de

novembro.
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Parágrafo único – São objetivos da Semana a que se refere o “caput” deste artigo:

I - promover atividades educativas de conscientização e orientação sobre a fissura

labiopalatina;

II - estimular e capacitar os servidores públicos estaduais nas ações de diagnóstico,

notificação, tratamento e reabilitação de pacientes com fissura labiopalatina.

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 412/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  Projeto  de  Resolução  nº  412/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Resolução  nº  686/2007,  institui  a

Medalha Terceira Idade em Ação. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/2/2011, e distribuída a

esta Comissão e à Mesa da Assembleia. Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a

matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos

termos do art. 102, III, “a”, combinado com os arts. 195 e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 412/2011 pretende instituir a Medalha Terceira Idade em

Ação, a ser concedida, anualmente, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  a  10  pessoas,  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos,  que  tenham  se

destacado pelo pleno exercício de suas atividades.

Determina a proposição, em seu art. 2º, que os agraciados serão escolhidos por

comissão  formada  pelos  membros  da  Mesa  e  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social; e, em seu art. 3º, que a medalha será entregue pelo

Presidente da Assembleia após registro em livro próprio.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar  sobre

matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas em seu art. 22, e aos

Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,  conforme  preceitua  seu  art.  30.  A
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delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25,

que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou

do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de homenagem cívica

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de Estado componente do sistema

federativo. 

Por se tratar de matéria relacionada com as atividades da Assembleia Legislativa, o

projeto  de  resolução  é  a  espécie  normativa  adequada,  pois  resultará  de  decisão

colegiada dos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo, mas não estará

sujeito à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar para deflagrar o

processo  legislativo,  pois  a  matéria  não  está  relacionada  no  art.  66,  I,  como de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia.

Considerando as razões apresentadas, não há óbice à tramitação do projeto de

resolução em análise.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Resolução nº 412/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 442/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 1.950/2007, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Luta contra o Câncer de Pele.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/2/2011, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 442/2011 tem por finalidade instituir a Semana Estadual de Luta

contra o Câncer de Pele, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de

dezembro,  ocasião  em que  serão promovidos  atendimentos,  exames,  palestras  e

outras  atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  e  à  consequente

redução dos índices de incidência dessa enfermidade. 

Inicialmente,  é  importante  observar  que  o  câncer  é  designação  para  neoplasia

maligna, um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento

descontrolado,  autônomo  e  anormal  de  células  que  têm  reduzida  ou  perdem  a

capacidade  de  se  diferenciar  e  invadem  tecidos  e  órgãos  como  próstata,  boca,

intestino,  pulmão,  colo  do  útero,  estômago  e  pâncreas.  Em  decorrência  disso,  o

diagnóstico  e  tratamento  têm  características  específicas  para  cada caso,  mas  os

cuidados com a prevenção, a escolha de um modo de vida saudável e as orientações

gerais para os pacientes e familiares são comuns. 

Em  face  da  gravidade  de  todas  as  manifestações  dessa  enfermidade,  mais

adequado do que instituir uma semana para o esclarecimento de um único de seus

tipos é estabelecer uma data para a disseminação de informações sobre a prevenção

e o combate do câncer em geral. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1,

redigido ao final deste parecer, que institui a Semana de Prevenção do Câncer, a ser

realizada  na  última semana  de  novembro,  para  coincidir  com o  Dia  Nacional  de

Combate ao Câncer, possibilitando a soma de esforços estadual e federal envidados

para esclarecer a população sobre o tema.

Ressalta-se  ainda  que  alguns  dispositivos  do  projeto  de  lei  em análise  contêm

impropriedades e não devem ser mantidos. É o caso do parágrafo único do art. 1º,

que estabelece que as atividades previstas para a referida semana sejam realizadas

por  empresas e entidades civis,  o que refoge à competência do Estado por estar

relacionado  ao  âmbito  do  direito  civil,  competência  privativa  da  União,  conforme

determina o art. 22 da Constituição da República. 

Outro  ponto  é  a  desnecessidade  da  disposição  do  art.  2º,  que  prevê  a

regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias. A expedição

de decretos e regulamentos para possibilitar o cumprimento das normas legais está



422
____________________________________________________________________________

prevista no inciso VII do art. 90 da Constituição mineira como competência privativa

do Governador do Estado. 

Com relação à análise jurídica, destacamos que a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo, uma vez que a matéria não se insere entre as

reservadas à União, relacionadas no art. 22, nem aos Municípios, no art. 30. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo relativamente à matéria em exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 442/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Câncer. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Câncer, a ser realizada

anualmente na última semana de novembro. 

Parágrafo  único  -  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  serão

realizadas  palestras,  atendimentos,  exames  e  outras  atividades  que  visem  à

conscientização para a prevenção e a detecção precoce da doença. 

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 481/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  no 2.287/2008,  tem por  objetivo
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instituir a Semana do Jovem Empreendedor.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  ora  desarquivada  tem  por  escopo  incluir  no  calendário  oficial  do

Estado  a  Semana  do  Jovem  Empreendedor,  a  ser  comemorada  anualmente  na

terceira semana do mês de novembro. O art. 3º do projeto prevê que, nessa ocasião,

serão  realizados  estudos,  reuniões,  seminários,  “workshops”,  palestras  e  outros

eventos  com  a  finalidade  de  valorizar  o  espírito  empreendedor  e  as  entidades

dedicadas à capacitação, ao treinamento e à atualização dos interessados no tema,

além da premiação dos destaques da área ao longo do ano anterior.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional,  relacionadas no art.  22 da Constituição da República, e, aos Municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta política, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no

campo privativo dos outros entes federativos.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa
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da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo. 

Cabe ressaltar que, atualmente, não há um calendário oficial do Estado, conforme

mencionado  no  art.  1º  do  projeto,  pois  cada  secretaria  estabelece  as  datas

relacionadas com o seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas

que  desenvolverá.  Esse  procedimento  é  realizado  por  meio  de  mero  ato

administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu

a data comemorativa. Assim, torna-se desnecessário comando legal para obrigar a

inserção da data comemorativa no calendário oficial do Estado.

É também inadequada a disposição contida no art. 4º do projeto, que prevê que

caberá ao Poder Executivo a regulamentação da lei no prazo de 90 dias. A expedição

de decretos e regulamentos para possibilitar o cumprimento das normas legais está

prevista no inciso VII do art. 90 da Constituição mineira como competência privativa

do Governador do Estado. 

Diante  dessas  considerações,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  ao  final  deste

parecer, para suprimir as impropriedades apontadas e adequar o texto da proposição

à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 481/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana do Jovem Empreendedor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída a Semana do Jovem Empreendedor, a ser comemorada

anualmente na terceira semana do mês de novembro.

Parágrafo único – São objetivos da semana a que se refere o “caput” deste artigo:

I  -  promover  eventos  para  divulgar  o  empreendedorismo  e  tratar  de  temas

pertinentes às necessidades do jovem empreendedor;

II - premiar os destaques da área no ano anterior; 
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III - incentivar e valorizar as entidades dedicadas ao tema.

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio Soares -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 543/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 20/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental situada no Município de Santa Margarida.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  543/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Escola

Estadual Violeta Mageste Pereira à escola estadual de ensino fundamental situada na

Rua Duque de Caxias, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não



426
____________________________________________________________________________

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  pelos  serviços  prestados  à

coletividade.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto  pelo  Chefe  do Poder  Executivo  Estadual,  a  quem cabe a  organização da

administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 543/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio Soares -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

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

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei Complementar nº 1/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 15/2007, “institui

as aglomerações urbanas integradas e planejadas, dispõe sobre a sua organização e

função, e dá outras providências”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão,  para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno. 
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Fundamentação

O projeto de lei complementar ora em exame propõe a criação de aglomerações

urbanas a partir das cidades-polos que menciona. O Capítulo I trata da instituição e

da  composição  dessas  aglomerações,  a  partir  de  28  cidades-polos  de

desenvolvimento,  enumeradas  no  art.  4º.  O  Capítulo  II  dispõe  sobre  as  funções

públicas  de  interesse  comum.  O  seguinte  trata  da  gestão  das  aglomerações,

destacando o  papel  da  Assembleia  Regional  e  do  Conselho  de  Desenvolvimento

Regional.  Finalmente,  o  Capítulo  IV  contém  as  disposições  gerais,  determinando

sejam  aplicadas  às  aglomerações  as  regras  contidas  nos  arts.  1º  a  6º  da  Lei

Complementar  nº  26,  de  1993,  que  dispõe  sobre  as  normas  gerais  relativas  ao

planejamento  e à execução de funções públicas de interesse comum a cargo da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

É importante destacar que proposições com igual conteúdo tramitaram nesta Casa

nos  anos  de  1999,  2003  e  2007.  Ao  ser  apreciada a  proposição fruto  do  último

desarquivamento mencionado, foi feita referência a consistente e detalhado parecer

emitido  e  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2004,  demonstrando  que  o

projeto não encontra amparo nas Constituições Federal e Estadual,  bem como na

doutrina  existente  sobre  a  matéria.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais

supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados

a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a argumentação

jurídica apresentada na ocasião. 

Não poderia ter sido outro o entendimento adotado, pois, no ano de 2004, a matéria

foi exaustivamente discutida em seminário legislativo, que teve reuniões prévias em

cinco cidades do interior. Ficou clara, então, para os participantes, a distinção entre

região metropolitana, aglomeração urbana e região administrativa. Conforme constou

no parecer emitido por esta Comissão, aglomeração urbana é instituto novo no direito

brasileiro, e não há, acerca do tema, um conceito doutrinário consagrado. Segundo

José Afonso da Silva, trata-se de conurbação sem um polo de atração urbana (“Curso

de Direito Constitucional Positivo”, 16ª ed., São Paulo; Malheiros, 1999, pág. 645).

Alexandre  de  Moraes  diz  que  aglomerados  urbanos  “são  áreas  urbanas  de

municípios  limítrofes,  sem  um  polo,  ou  mesmo  uma  sede.  Caracterizam-se  pela
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grande densidade demográfica e continuidade urbana”  (“Direito  Constitucional”,  5ª

ed.,  São Paulo;  Atlas,  1999,  pág.  251).  Assim,  a aglomeração urbana pressupõe,

como o próprio termo sugere, algum grau de conurbação, ou seja, o encontro dos

espaços  urbanizados  de  dois  ou  mais  Municípios,  o  que  não  ocorre  nos  casos

mencionados na proposição em análise. É desse grau de conurbação que deriva a

exigência de complementaridade das funções urbanas com planejamento integrado, a

que se refere o art. 48 da Constituição do Estado, que recebeu nova redação pela

Emenda à Constituição nº 65, de 25/11/2004. Aliás, segundo o parágrafo único desse

artigo, para a apresentação de projeto de lei instituindo aglomeração urbana, exige-se

parecer  técnico  demonstrando  a  existência  das  condições  físicas  e  sociais  que

justificam a medida legislativa. Diz o art. 48: 

“Art. 48 - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limítrofes

que  apresentam  tendência  à  complementaridade  das  funções  urbanas  que  exija

planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos. 

Parágrafo único - A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que couber,

ao disposto no art. 44”. 

O art. 44, por sua vez, estabelece que: 

“Art.  44  -  A instituição de região  metropolitana se  fará  com base nos conceitos

estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma de parecer  técnico,  do

conjunto dos seguintes dados ou fatores, dentre outros, objetivamente apurados: 

I - população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal; 

II - grau de conurbação e movimentos pendulares da população; 

III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento; 

IV - fatores de polarização; 

V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais Municípios, com implicação no

desenvolvimento da região. 

§ 1° -  Lei  complementar  estabelecerá os  procediment os para a elaboração e a

análise do parecer técnico a que se refere o "caput" deste artigo, indispensável para a

apresentação do projeto de lei complementar de instituição de região metropolitana. 

§ 2° - A inclusão de Município em região metropolit ana já instituída será feita com

base  em  estudo  técnico  prévio,  elaborado  em  conformidade  com  os  critérios

estabelecidos neste artigo”. 
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Verificamos,  todavia,  que a  proposição em tela não foi  instruída  com dados ou

documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 44 da

Constituição do Estado. 

Em  nosso  entender,  tais  considerações  são  suficientes  para  concluir  que  a

proposição em análise não deve prosperar nesta Casa; contudo, para quem discorde

desse entendimento, sugerimos a leitura do mencionado parecer desta Comissão,

emitido  em  2004,  o  qual  abordou  o  assunto  de  forma  detalhada.  Por  razões  de

economicidade  e  eficiência,  julgamos  desnecessária  a  reprodução  de  todos  os

argumentos constantes no citado parecer. 

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 1/2011. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 155/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  609/2007,  veda  a  inscrição  do  nome  de

consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 531/2011, dos Deputados Neilando

Pimenta, Fred Costa e Liza Prado, por conter matéria de conteúdo similar. 

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  jurídicos,  constitucionais  e

legais,  nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.  102, III, “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise veda a inscrição do nome de consumidor de serviço público

em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso no pagamento da conta

de consumo. Esta Comissão já se manifestou sobre a matéria quando do trâmite do
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Projeto de Lei nº 609/2007, oportunidade que a analisou detidamente no que tange ao

juízo de admissibilidade. Como não houve mudanças supervenientes da legislação

que propiciassem uma nova interpretação do projeto,  somos levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

apresentada na oportunidade. “A inclusão do nome de usuários desses serviços em

cadastros de restrição ao crédito gera para o consumidor  um dano significativo e

contém  contradição.  Ora,  o  consumidor  deixa  de  quitar  uma  conta  de  consumo

certamente por não dispor dos recursos necessários para efetuar o pagamento, até

mesmo porque o custo do serviço tem um peso significativo no orçamento doméstico.

A  inclusão  do  seu  nome  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito  inviabiliza  a

possibilidade de este consumidor obter recursos em instituições financeiras, os quais

poderiam ser utilizados para o pagamento da dívida e o restabelecimento do serviço.

Pode-se constatar  que  a  Constituição da República  arrola  entre  as  competências

concorrentes da União, do Distrito Federal e dos Estados, constantes no seu art. 24,

a prerrogativa de editar leis que versem sobre produção, consumo e responsabilidade

por  dano ao consumidor,  conforme ocorre no caso em análise.  O Estado exerce,

portanto,  a  competência  legislativa  suplementar,  por  não  existir  na  norma  geral,

consubstanciada na Lei  nº  8.078,  de  11/9/90 –  Código  de Proteção e  Defesa do

Consumidor –, nenhuma disposição acerca da matéria. Por outro lado, não existe, no

caso, vedação a que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, o

que nos leva a opinar favoravelmente ao trâmite da proposição”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 155/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 187/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº
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187/2011,  resultante  do  desarquivamento  do  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”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

O projeto vem a esta Comissão,  para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise acrescenta dispositivo à lei  que dispõe sobre o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento -  Findes -,  com o objetivo de instituir  “exigência de

contrapartida  do beneficiário  com vistas  à  manutenção do nível  de  emprego,  nos

termos do regulamento.”. 

Vale  destacar  que  proposição  com  igual  conteúdo  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, tendo a matéria recebido parecer pela constitucionalidade. Do

ponto de vista jurídico, não houve mudanças supervenientes que propiciassem uma

nova  interpretação  do  projeto,  razão  pela  qual  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  já

apresentada, sem prejuízo da análise da necessidade e da conveniência da medida,

em vista de variáveis econômicas a serem avaliadas pela Comissão de mérito: 

“De acordo com o autor, a medida proposta é importante para enfrentar os impactos

da crise econômica mundial no mercado de trabalho. A opção por inserir a exigência

da referida contrapartida no texto da lei que dispõe sobre o Findes é justificada pelo

fato de se tratar de um fundo de fomento controlado pelo BDMG, voltado para o

financiamento de projetos de grandes empreendimentos, que concentram um número

expressivo de empregados. 

A iniciativa é de extrema relevância, tendo em vista a crise financeira que afetou a

economia  mundial,  causando impactos negativos  sobre o  mercado de trabalho.  A

busca de instrumentos para assegurar a manutenção do nível de emprego se revela

como uma preocupação global e, entre eles, destaca-se a exigência de contrapartidas

à concessão de crédito público a empresas privadas.
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Do ponto de vista formal, pode-se dizer que não há vício de competência no projeto,

na  medida  em  que  é  facultado  à  Assembleia  Legislativa  legislar  sobre  direito

financeiro e econômico, por meio da legislação concorrente, nos termos do art. 24,

inciso I, da Constituição da República. 

A matéria também não está incluída entre as hipóteses de iniciativa privativa. 

Quanto  à iniciativa  de  se  exigirem contrapartidas  a  empréstimos  subsidiados,  é

importante lembrar que o art. 170, “caput”, da Constituição da República estatui que

nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre

iniciativa,  tendo como finalidade assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme os

ditames da justiça social. Entre seus objetivos, destaca-se a busca do pleno emprego.

Assim, a atuação do Estado na área econômica de maneira direta, como ocorre no

caso  do  fomento  por  meio  de  instituições  financeiras  creditícias  públicas,  ou  de

maneira  indireta,  quando  atua  como  agente  normativo  e  regulador  da  atividade

econômica, deverá ser sempre pautada por esses valores.

O BDMG é uma empresa estatal da administração indireta do Executivo, estando

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, nos termos do art.

28, IV, “a”, da Lei Delegada nº 112, de 2007 (atual art. 12, VI, “a”, da Lei Delegada nº

179, de 2011), que dispõe sobre a organização e a estrutura da administração pública

do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. As ações dessa instituição

bancária constituem meio de atuação direta do Estado na economia e são voltadas

para  o  incentivo  (fomento)  à  iniciativa  privada,  o  que  pode  ocorrer  mediante  a

concessão de financiamentos a organizações particulares para o desenvolvimento de

certas atividades.

Os recursos do BDMG são constituídos, basicamente, por capital próprio e fundos

de origem governamental. A Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a

instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais, arrola como uma das funções

destes a de financiamento. O referido diploma determina que a lei de instituição do

fundo  estabelecerá  os  requisitos  para  a  concessão  de  financiamentos  ou  para  a

liberação de recursos, e fará a indicação dos seus beneficiários, acompanhada de

especificação, quando houver, de contrapartida a ser exigida de beneficiário para o

recebimento de recursos. Determina, ainda, que serão administradores do fundo o
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gestor,  o  agente  executor,  o  agente  financeiro  e  o  grupo  coordenador.  Entre  as

competências que a lei poderá atribuir ao agente financeiro, está a de celebração de

convênio ou contrato em nome do fundo, visando à realização de financiamentos. 

O BDMG desempenha o papel de agente financeiro de inúmeros fundos estaduais

e, nesse caso, quando oferece uma linha de crédito, deverá respeitar as condições,

os prazos e os objetivos estabelecidos nas leis de instituição do fundo. 

Diante do exposto, conclui-se que, para assegurar que a riqueza produzida reverta

em prol de uma existência digna, nossa ordem jurídica prevê e autoriza a intervenção

do Estado no domínio econômico, com a utilização de importantes ferramentas para a

consecução desse fim. É certo que o Estado pode, assim, oferecer crédito subsidiado

para  que  empreendimentos  privados  tenham  sua  sustentabilidade  assegurada,

especialmente em um cenário de retração econômica mundial. Por outro lado, ele não

pode perder de vista os ditames de justiça social e o interesse coletivo, diante dos

impactos gerados pela crise econômica no mercado de trabalho.

Dessa forma, entendemos que seja possível impor uma contrapartida com vistas à

manutenção do nível de emprego nas empresas privadas que recorram a benefícios

lastreados em recursos estatais. Não se trata de criar uma hipótese de estabilidade,

violando competência legislativa privativa da União para tratar de direito do trabalho.

Conforme dito anteriormente, impor a condição de que as empresas, durante o prazo

de  vigência  de  um  financiamento,  preservem  os  postos  de  trabalho  existentes  à

época da celebração do contrato quer dizer que elas poderiam efetuar demissões,

desde que os postos de trabalho fossem novamente preenchidos.  Dessa forma, a

regulamentação se restringiria apenas às relações entre os fundos, o BDMG e as

empresas privadas, encontrando-se fora do campo normativo pertencente à União. 

Sendo assim, os princípios da valorização do trabalho humano e da busca do pleno

emprego estariam norteando a proposição, sem haver ofensa ao princípio da livre

iniciativa.  Caberia  às  empresas  a  opção  por  buscar  crédito  junto  ao  BDMG,

submetendo-se às condições impostas, ou recorrer a instituições de crédito privadas,

de acordo com a sua conveniência.

A  remissão  das  condições  para  a  manutenção  do  nível  de  emprego  para  o

regulamento é fundamental, pois, por ser a lei dotada de generalidade e abstração,
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pode  ocorrer  que  o  tratamento  uniforme  de  uma situação  que  envolva  inúmeras

peculiaridades,  verificáveis  apenas  em  casos  concretos,  cause,  ao  contrário  do

pretendido, injustiça social. 

É  importante  frisar  que,  em  uma  situação  de  crise  cuja  extensão  não  está

claramente  definida,  a  regulação  da  ordem  econômica  deve  se  dar  através  de

instrumentos que possam ser adaptados às transformações constantes no cenário

político-econômico.  É  claro  que  qualquer  medida,  para  que  se  efetive,  deve  ser

dotada de certa força cogente, daí a importância da previsão em lei. No entanto, deve

haver  espaço  para  uma  regulamentação  mais  dinâmica,  que  não  possua  um

processo de alteração tão complexo, permitindo a adoção de parâmetros diante de

novas demandas econômicas e sociais. Soma-se a esses argumentos o fato de que

os empréstimos concedidos pelo BDMG são, essencialmente, de longo prazo. Dada a

insegurança  e  a  instabilidade  gerada  pela  crise,  as  necessidades  presentes  no

momento da celebração do contrato podem ser modificadas ao longo de sua vigência.

Além disso, alguns aspectos imprescindíveis para o tratamento da matéria exigem

um grau de detalhamento que não seria compatível com a generalidade e a abstração

da lei. É certo que os diversos setores da economia são afetados em maior ou menor

grau, apresentando uma capacidade de reação diferente, o que demanda tratamento

específico.  Seria  desarrazoado  prever,  para  toda  e  qualquer  forma  de

empreendimento, os mesmos requisitos para aquisição de empréstimo, tais como o

período durante o qual a exigência irá vigorar, a necessidade de manutenção total ou

parcial dos postos de trabalho e as sanções pelo descumprimento. Se eles forem

exigidos  indistintamente  para  qualquer  empreendimento,  sem  levar  em  conta  a

manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos,  poderão  levar  ao

próprio fim dessas empresas, ou seja, as vantagens de recorrer a um empréstimo

junto  ao  BDMG  devem  ser  proporcionais  à  contrapartida  que  será  exigida  da

empresa, e isso só pode ser verificado caso a caso. 

Isso posto, entendemos que uma lei, para atingir os objetivos almejados, deverá

promover a inserção da exigência de manutenção do nível de emprego nas leis que

cuidam  dos  fundos  controlados  pelo  BDMG,  remetendo  a  regulamentação  dos

aspectos  operacionais  ao  Poder  Executivo,  em  cuja  organização  está  inserido  o



435
____________________________________________________________________________

BDMG.  Em  razão  dessa  proximidade,  o  Poder  Executivo  possui  condições  de

promover uma regulamentação mais equânime, que não acarrete o engessamento

dos mecanismos de fomento do Estado.

Ressalte-se ainda que, nas leis que dispõem sobre fundos controlados pelo BDMG,

existe a previsão de que o agente financeiro possua competência para a realização

de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em relação a condições e

penalidades, preservado o interesse público. Assim, o BDMG poderia, no caso de

uma mudança significativa no cenário econômico, restringir ou dispensar condições e

penalidades.

Pelas razões acima, não encontramos óbice jurídico à aprovação do projeto em

análise”.

Dessa forma, consideramos que a conveniência e a oportunidade da medida, em

vista  de eventuais  alterações nas conjunturas  econômicas que lhe deram ensejo,

poderão  ser  mais  bem  analisadas  oportunamente  pela  Comissão  de  mérito,  na

sequência. 

Conclusão

Ante  o  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 187/2011. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio Soares -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 257/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 257/2011 “dispõe sobre

a política estadual de incentivo ao direito  dos alunos da rede pública estadual de

terem acesso ao cinema”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende assegurar aos alunos da rede pública estadual

o acesso ao cinema, como instrumento de desenvolvimento cultural. Para tanto, o art.

3° determina que o Estado deverá firmar convênio co m “empresas de cinema” para

que estas disponibilizem sessões para os alunos, organizando uma agenda especial

de acordo com o calendário escolar e garantindo ingressos a preços reduzidos.

Em sua justificativa, o autor afirma que o projeto seria uma conquista dos alunos da

rede pública que não têm condições de frequentar  as salas  de cinema, devido à

situação financeira dos seus pais. A favor da medida proposta, acrescenta que sua

adoção não traria prejuízo aos proprietários das salas de cinema nem ao erário.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Lei  n°s  2.237/2005  e  808/2007),  tendo  esta

Comissão concluído por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1. Tendo em vista a inexistência  de mudanças constitucionais ou

legais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos

levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado  anteriormente  e  a  reproduzir  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Com efeito, não pode o legislador ordinário obrigar o Estado a celebrar convênio

com  determinadas  empresas.  Trata-se  de  medida  de  caráter  administrativo,

competindo ao administrador, de acordo com seu juízo de discricionariedade, saber

se ela é oportuna. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nem sequer admite

que o Legislativo exerça controle sobre o poder que o Chefe do Executivo possui para

celebrar convênios, conforme a Adin nº 770, na qual a Suprema Corte considerou

parcialmente inconstitucional o art. 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais,

nos seguintes termos:

‘Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Artigo 181, incisos I e II. Acordos e convênios celebrados entre Municípios e demais

entes da Federação. Aprovação prévia da Câmara Municipal. Inconstitucionalidade.

Art.  2º  da  Constituição  Federal.  Este  Supremo  Tribunal,  por  meio  de  reiteradas
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decisões, firmou o entendimento de que as normas que subordinam a celebração de

convênios  em  geral,  por  órgãos  do  Executivo,  à  autorização  prévia  das  Casas

Legislativas  Estaduais  ou  Municipais,  ferem  o  princípio  da  independência  dos

Poderes, além de transgredir os limites do controle externo previsto na Constituição

Federal. Precedentes: ADI nº 676/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso e ADI nº 165/MG, Rel.

Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta que se julga procedente” (Adin nº 770/MG, Rel.

Min. Ellen Gracie).’

Se  o  Poder  Legislativo  não pode controlar,  mediante  autorização,  os  convênios

celebrados pelo Poder Executivo, não se admite que ele possa impor, por meio de lei,

a adoção dessa medida administrativa.

É possível, não obstante isto, preservar a essência da proposição, estabelecendo

como princípio da política cultural do Estado o incentivo às crianças e aos jovens de

baixa  renda ao acesso ao cinema e  ao  teatro.  Estabelecido  como diretriz  na  lei,

caberá ao Poder Executivo encontrar a forma mais adequada para satisfazê-la.”.

Por último, lembramos que a Lei n° 11.052, de 24/3/ 93, que institui a meia-entrada

para estudantes em locais que menciona e dá outras providências, já assegura “aos

estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º, 2º e 3º

graus o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso

em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de

exibição cinematográfica,  em praças esportivas  e  similares  das  áreas  de  esporte,

cultura e lazer do Estado de Minas Gerais”.

Conclusão

Em  vista  das  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  257/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política

cultural do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VIII:
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“Art. 4º – (...)

VIII – o incentivo ao acesso dos alunos da rede pública a salas de cinema e de

teatro.”.

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 298/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  298/2011  define  a

composição  do  Conselho  Estadual  de  Educação  e  estabelece  a  realização  da

Conferência Estadual de Educação.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende definir a composição do Conselho Estadual de

Educação e estabelecer a realização da Conferência Estadual de Educação.

Em  breve  resumo  da  justificativa,  o  autor  afirma  que  todos  os  membros  do

Conselho Estadual de Educação são escolhidos pelo Governador, daí a necessidade

de assegurar aos grupos representativos da comunidade o direito  de participar da

definição das diretrizes da educação.

Durante a análise da matéria,  verificamos que proposição similar  tramitou nesta

Casa  na  legislatura  anterior  (Projeto  de  Lei  nº  675/2007),  tendo  esta  Comissão

analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e

concluído  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Como  não

constatamos mudanças constitucionais  ou legais supervenientes que propiciassem

uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento

expressado anteriormente  e  a reproduzir  a  argumentação jurídica  apresentada na

ocasião:
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“Não  é  permitida  ao  parlamentar  a  iniciativa  de  projeto  de  lei  que  pretenda

disciplinar  a  composição  de  órgãos  colegiados  da  estrutura  do  Poder  Executivo,

embora lhe seja permitido questionar a composição desses órgãos, utilizando-se para

isso da tribuna ou de outra instância que entender pertinente.

Com efeito, como desdobramento do princípio da separação de Poderes, apenas o

Chefe do Poder Executivo pode apresentar projeto de lei que crie órgão, altere a sua

estrutura ou defina a sua composição, nos termos do art. 61, § 1º, da Constituição do

Estado.

Há reiterada jurisprudência dos tribunais confirmando a aplicação do mencionado

dispositivo constitucional, em decisões que consideram inconstitucionais projetos de

lei que criam órgãos do Poder Executivo ou alteram a sua estrutura. Assim, a título de

exemplo,  transcrevemos  trecho  de  ementa  da  Adin  nº  1.391-2,  que  tramitou  no

Supremo Tribunal Federal: ‘A disciplina normativa pertinente ao processo de criação,

estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos  e  entidades  integrantes  da

administração pública estadual é matéria que se insere, por efeito de sua natureza,

na esfera  de  exclusiva  iniciativa  do Chefe do  Poder  Executivo  local,  em face da

cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal, que consagra

o princípio  fundamental  inteiramente aplicável  aos Estados membros em tema de

processo legislativo’.

Assim sendo, não há como a proposição em exame prosperar nesta Casa.”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei no 298/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 390/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  228/2007,  autoriza  o Poder Executivo a
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implantar um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro Preto.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a implantar

um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro Preto. O autor, em

sua justificação, afirma ser a medida necessária pela dificuldade de acesso à região

dos Inconfidentes, que conta com significativa atividade econômica e intenso fluxo

turístico,  devido  ao  rico  patrimônio  cultural  e  paisagístico,  mas  não  dispõe  de

infraestrutura para transporte aéreo.  O acesso à região se dá exclusivamente por

uma rodovia perigosa, que tem sido palco de muitos acidentes graves.

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em

duas legislaturas anteriores (Projetos de Lei nºs 3.028/2006 e 228/2007), tendo esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade  e  concluído  por  sua  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade.

Tendo em vista a inexistência de mudanças constitucionais e legais supervenientes

que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento

expressado  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 228/2007,  reproduzindo  a

argumentação jurídica apresentada:

“Do ponto de vista jurídico-constitucional, o projeto não tem como prosperar, por

incorrer  em  vício  de  natureza  insanável.  Com  efeito,  a  medida  que  se  pretende

instituir pela via legislativa, consistente na construção de um aeroporto, configura ato

que  se  insere  no  âmbito  de  competência  constitucional  do  Executivo,  ao  qual

incumbe,  segundo  juízo  discricionário,  balizado,  portanto,  pelos  critérios  de

conveniência  e  oportunidade,  decidir  pela  realização ou  não  de  uma obra  dessa

natureza, desde que haja, evidentemente, previsão orçamentária para tanto. Neste
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passo, cumpre dizer que a lei orçamentária possui caráter autorizativo, o que reforça

o entendimento segundo o qual é o Executivo que decide, de modo discricionário,

entre  as  obras  autorizadas  pelo  orçamento  público,  quais  serão  realizadas,

observando,  naturalmente,  as  demandas  sociais  mais  urgentes.  Ademais,  é  o

Executivo  federal,  e  não  o  estadual,  que  detém  competência  para  explorar,

diretamente  ou  mediante  delegação,  a  navegação  aérea,  aeroespacial  e  a

infraestrutura aeroportuária, conforme o disposto no art. 21, XII, ‘c’, da Constituição

da República.

Portanto, configura impropriedade jurídica cogitar de uma lei específica, que não a

orçamentária,  para  autorizar  o  Executivo  a  realizar  aquilo  que  ele  já  está

constitucionalmente habilitado a fazer,  ou seja,  dispor  sobre a melhor  maneira  de

executar  um  orçamento  público  previamente  aprovado.  Tal  lei  seria,  assim,

inconstitucional,  por  atentar  contra um dos princípios basilares  da Constituição da

República, qual seja o princípio da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º da Lei

Maior e reproduzido, em idêntico teor, na Constituição do Estado de Minas Gerais”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 390/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 407/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição  em  epígrafe,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  resultante  do

desarquivamento  do  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”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III,

“a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto em análise objetiva vedar a concessão de transporte público gratuito para

os servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT —, os Oficiais

de Justiça e os Agentes de Inspeção do Ministério do Trabalho.

Preocupa-se o  autor  da  matéria com o  elevado custo da  passagem de ônibus.

Entende que a gratuidade majora o valor da tarifa, de forma a evitar que as empresas

do ramo sofram redução nas margens de lucro. Em situações assim, ocorre mesmo

uma espécie de compensação, que, amparada na ideia de preservação do equilíbrio

econômico-financeiro  dos  contratos  administrativos,  deve  ser  protocolarmente

autorizada pelos poderes públicos. O Estado autoriza a recomposição das tarifas para

preservar a saúde financeira das concessões, fator indispensável para a continuidade

dos serviços.

Vale destacar que proposições com igual conteúdo tramitaram nesta Casa nos anos

de  2005  e  2007,  tendo  recebido  parecer  pela  inconstitucionalidade  nas  duas

ocasiões.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  seguir  a  argumentação

jurídica então apresentada. 

“Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria não encontra obstáculo algum, tanto no

que  diz  respeito  à  competência  legislativa  estadual,  quanto  no  que  concerne  à

iniciativa parlamentar.

No entanto, a proposta em exame encerra grave contradição. Apesar de imbuída de

nobre intenção, ela acaba por onerar do mesmo jeito o cidadão-contribuinte, talvez no

máximo divida a conta entre um número maior de pessoas.

Afinal,  se  não  fosse  concedida  a  gratuidade  aos  servidores  do  Judiciário,  dos

Correios e do Ministério do Trabalho, certamente o custo dessas atividades – que são

tão públicas e essenciais quanto o transporte coletivo – ficaria mais elevado. E o ônus

das atividades públicas igualmente recairia sobre a sociedade.
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Embora  prime  pela  clareza,  a  proposta  é  inoportuna  porque,  ademais,  causa

inutilmente transtornos administrativos ao Judiciário, ao Ministério do Trabalho e à

ECT. Tais instituições, uma vez aprovado o projeto, teriam de criar mecanismos para

que os  seus servidores pudessem usar  o  transporte  coletivo  sem lançar  mão de

recursos  próprios.  Imagine-se  a  dificuldade  em  precisar  quantos  vales-transporte

teriam de ser entregues a um Oficial de Justiça, por exemplo.

O projeto em análise, além de tudo, desafia o princípio da razoabilidade. Uma coisa

é revogar a obrigação legal de dar a gratuidade; outra, bem diversa, é proibir uma

instituição privada de conceder, livremente, determinado benefício a quem quer que

seja.  Nos  termos  em  que  foi  redigida,  a  proposta  legislativa  proíbe,

indiscriminadamente,  a  concessão  da  gratuidade.  Se  uma  empresa  particular,

prestadora do serviço de transporte, desejar, por mera liberalidade, seja porque suas

contas  estão  em  dia,  seja  porque  pretende  ser  solidária,  conceder  gratuidade  a

servidores públicos, ficará impossibilitada de fazê-lo. Trata-se de questão particular,

na  qual  o  Estado  não  pode  se  imiscuir,  e  que  se  orienta  pelo  princípio  da  livre

iniciativa.

Sendo  assim,  a  proposta  em  análise  contraria,  entre  outros,  o  princípio  da

eficiência, constante no ‘caput’ do art. 37 da Constituição da República, bem como o

princípio  da  razoabilidade,  pioneiramente  consagrado  pelo  constituinte  mineiro  no

‘caput’ do art. 13 da Carta Política Estadual, e o princípio da livre iniciativa, expresso

nas linhas iniciais do art. 170 da Constituição da República. Diante disso, não resta

alternativa senão concluir por sua antijuridicidade.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 407/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio Soares -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em estudo, decorrente do
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desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição sob comento obriga os serviços de registro de títulos e documentos e

civil de pessoas jurídicas a afixar, em local visível, cartaz informando sobre a isenção

da taxa de emolumento prevista nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de 2000.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 4.517/2010, que deu origem à proposição em

estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passamos, então,

à análise da matéria. 

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  se

manifestou  favoravelmente  à  aprovação  do  projeto  mencionado.  Esclarecemos,

também, que esta Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição

exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo  a  avaliação  da

conveniência e da oportunidade da matéria às comissões de mérito, em obediência

ao que dispõe o Regimento Interno. Sob esse aspecto, esta Comissão constatou que

o projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

O Estado membro é competente para tratar do tributo objeto de isenção a que se

referem  as  citadas  leis.  Com  efeito,  o  art.  236,  §  2º,  da  Constituição  Federal

determina  que  lei  federal  estabelecerá  as  normas  gerais  para  a  fixação  dos

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O

referido parágrafo foi regulamentado pela Lei nº 10.169, de 2000, a qual dispõe, em

seu art.  1º,  que os Estados e o Distrito  Federal  fixarão o valor  dos emolumentos

relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois,

que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos
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referentes aos serviços notariais e registrais e, no âmbito de sua competência, editou

a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que fixa obrigações e penalidades para notários e

registradores,  como  no  caso  em  tela,  não  havendo  óbice  a  que  a  medida  seja

deflagrada por iniciativa parlamentar.

Ademais, nos termos do art. 236 da Carta Magna, os serviços notariais e de registro

são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público; no caso, o Poder

Executivo Estadual. Dessa forma, entendemos que pode o Estado, que é o delegante

dos serviços em questão, fixar normas que aperfeiçoam a dinâmica de tais serviços,

mas que não digam respeito a registro público, matéria de competência privativa da

União, como no projeto em estudo.

E, ainda, a medida prevista no projeto sob comento – afixação, nas dependências

dos cartórios, de cartazes informando quais atos sujeitos a gratuidade estão previstos

em lei – apenas confere mais efetividade à legislação citada, melhorando, por meio

da divulgação da informação, a prestação do serviço registral, sem dispor, no entanto,

sobre registro público.

Verifica-se,  assim,  que  há  compatibilidade  entre  o  ordenamento  jurídico  e  a

proposição  em  análise,  devendo,  portanto,  ser  a  matéria  objeto  de  apreciação  e

deliberação do Poder Legislativo.

Finalmente, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, com o fito de

prever a medida em questão na Lei nº 15.424, de 2004, tendo em vista o princípio da

consolidação das normas jurídicas, e de criar a hipótese de cominação de multa no

caso de descumprimento da norma. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 438/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal

e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 21 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica acrescido do

seguinte art. 21-B:

“Art.  21-B – O Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil  das Pessoas

Jurídicas afixará,  nas dependências  do serviço,  em local  visível,  de fácil  leitura e

acesso  ao  público,  cartazes  informando  os  atos  de  sua  competência  que  estão

sujeitos a gratuidade.”.

Art. 2º – O art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, fica acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 30– (...)

V– não afixar os cartazes de que trata o art. 21-B desta lei.”.

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 195/2007, “dispõe sobre o estudo

e a divulgação pedagógica das atividades de fiscalização e de defesa institucional,

exercidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e

pelo Ministério Público Estadual”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto em exame pretende, nos termos de seu art. 1º, promover o estudo e a

divulgação  pedagógica  das  atividades  de  fiscalização  e  de  defesa  institucional

exercidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e

pelo Ministério Público Estadual. 
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Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando  da  análise  de  proposições  semelhantes  em  duas  legislaturas  anteriores.

Tendo em vista que não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse

uma nova interpretação do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados

anteriormente no parecer referente ao Projeto de Lei nº 195/2007:

“A proposição tem por  escopo promover  a realização de estudo e a divulgação

pedagógica, nas escolas do segundo grau da rede pública estadual, das atividades

de  fiscalização  institucional  e  de  defesa  do  patrimônio  público  exercidas  pela

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e pelo

Ministério Público estadual, esclarecendo ao estudante do ensino médio quais são os

instrumentos de que ele dispõe para o pleno exercício da cidadania no que se refere

à defesa dos princípios  éticos e morais da administração pública e do patrimônio

público.

(...)

Em  que  pese  à  intenção  do  legislador,  o  projeto  em  tela  apresenta  vícios  de

natureza jurídico-constitucional e legal  em alguns de seus dispositivos, razão pela

qual apresentamos as Emendas nºs 1, 2, 3, redigidas ao final deste parecer.

Passemos, agora, a focalizar as falhas verificadas no projeto.

O parágrafo único do art. 1º foi objeto da Emenda nº 1, supressiva do dispositivo,

uma vez que ele obriga os estabelecimentos de ensino e os  docentes a incluir  o

estudo  proposto  na  disciplina  História,  contrariando  frontalmente  a  autonomia

assegurada a esses estabelecimentos e aos docentes pelos arts. 12, inciso I, e 13,

incisos I  e II,  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº

9.434, de 1996). 

O art.  2º do projeto, ao fixar atribuição para o Tribunal de Contas e o Ministério

Público estadual, interfere na autonomia desses órgãos. Diante disso, apresentamos

a Emenda nº 2, que dá nova redação ao dispositivo, facultando às escolas do 2º grau

da  rede  pública  estadual  a  utilização  do  material  pedagógico  explicativo  das

atividades de fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na defesa dos seus

direitos, elaborado pelas instituições mencionadas no art. 1º.

O art. 3º da proposição contraria o princípio da separação dos Poderes, uma vez
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que interfere na competência  do  Poder  Executivo,  ao estabelecer  atribuição para

órgão a ele pertencente e diretamente subordinado ao Governador do Estado, em

franca oposição ao disposto no art. 90, V e XIV, da Constituição mineira. 

O  Conselho  Estadual  de  Educação,  a  que  se  reporta  o  artigo,  vincula-se  à

Secretaria  de  Estado  de  Educação,  órgão  diretamente  subordinado  ao  Chefe  do

Poder  Executivo  e  seu  auxiliar  no  exercício  da  competência  privativa  de  direção

superior  do  Poder  Executivo.  É  o  que  estabelece o  art.  90,  II,  da  Carta  Política

mineira. 

A Emenda nº 3 suprime o art. 3º do projeto, que determina ao Poder Executivo a

regulamentação da lei.  Ocorre que já é competência do Governador  do Estado a

expedição de decretos e de regulamentos para a fiel execução das leis, conforme

determina o inciso VII, “in fine”, do art. 90 da Constituição mineira. Assim, por ocasião

da  regulamentação  da  lei  pelo  Poder  competente,  serão  determinadas  a  carga

horária, a forma de abordagem do tema ao longo das séries do ensino médio e a

especificação da disciplina que melhor recepcionará o referido conteúdo.”

Diante,  pois,  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expresso

anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 457/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – Para os fins do disposto nesta lei, as escolas de ensino médio da rede

pública estadual poderão utilizar o material pedagógico explicativo das atividades de

fiscalização institucional e de apoio ao cidadão na defesa dos seus direitos elaborado

pelas instituições mencionadas no art. 1º.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 3º.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 474/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  474/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  205/2007,  “permite  que  os

veículos ultrapassem o limite de velocidade de até 20km/h no período entre a zero

hora e as 5h30min, no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

O projeto vem a esta Comissão,  para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva permitir que os condutores de veículos excedam em

até  20km/h  os  limites  estabelecidos  pela  sinalização  nas  rodovias  estaduais  no

período compreendido entre a zero hora e as 5h30min. 

É importante destacar que proposições com igual conteúdo tramitaram nesta Casa,

nos  anos  de  2005  e  2007,  tendo  a  matéria  recebido  parecer  pela

inconstitucionalidade nas duas ocasiões. Como não houve mudanças constitucionais

supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados

a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a argumentação

jurídica já apresentada. 

“Não  poderia  ser  outro  o  entendimento,  pois  o  vício  de  inconstitucionalidade  é

flagrante,  uma  vez  que  a  matéria  disciplinada  se  insere  no  domínio  legiferante

privativo da União, a teor do disposto no art. 22, inciso XI, da Constituição Federal,

cujos  termos  transcrevemos  a  seguir:  “Art.  22  -  Compete  privativamente  à  União

legislar sobre: I - (...) XI - trânsito e transporte;”. Com base no mencionado dispositivo

constitucional, a União editou a Lei nº 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de

Trânsito Brasileiro - CTB -, que dispõe de modo expresso, em seu art. 12, inciso I,
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que compete ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran - estabelecer as normas

regulamentares referidas no Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

Desse modo, ante a sistemática de repartição de competências legislativas acolhida

na Constituição da República, torna-se claro que falece aos Estados da Federação a

competência para tratar, em nível legal, de matéria de trânsito, como, por exemplo,

questões relativas a limite de velocidade em rodovias estaduais, à maneira do projeto

em exame. Esse foi o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que

recentemente examinou lei do Estado do Rio Grande do Sul que pretendia disciplinar

a colocação de barreiras eletrônicas para aferimento da velocidade de veículos. A

Suprema Corte  considerou o  ordenamento estadual  inconstitucional,  por  tratar  de

matéria relacionada com o trânsito, cuja competência é privativa da União (Adin nº

2.718, rel.: Min. Joaquim Barbosa, “DJ”, 24/6/2005)”. 

Ressaltamos  que  o  STF  tem  continuamente  reafirmado,  de  maneira  ampla,  a

competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, conforme

se  infere  de  seus  posicionamentos  mais  atuais  (ADI  3.625/DF,  julgamento  em

4/3/2009, e ADI 3.671 MC/DF, julgamento em 28/8/2008). 

Embora no art. 22, que estabelece a competência privativa da União para legislar

sobre  trânsito  e  transporte,  conste  parágrafo  único  determinando  que  lei

complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das

matérias nele relacionadas, não existe, até o momento, nenhuma lei complementar

autorizativa em matéria de trânsito. 

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 474/2011. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 475/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 206/2007, estabelece a obrigatoriedade da
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utilização de um par de antenas corta-pipas em motocicletas, no Estado, e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  o  art.  102,  III,  “a”,  do  mencionado

Regimento.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre esclarecer que proposição idêntica tramitou nesta Casa nas

duas legislaturas anteriores, na forma dos Projetos de Lei nºs 2.527/2005 e 206/2007.

Em ambos os casos, esta Comissão analisou detidamente a matéria no exercício do

controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve mudança constitucional

que propiciasse uma nova interpretação da matéria,  passamos a reproduzir,  nesta

peça  opinativa,  a  argumentação  jurídica  utilizada  na ocasião,  a  qual  constatou  a

incompatibilidade do projeto com o ordenamento constitucional em vigor:

“De  acordo  com  a  fundamentação  do  projeto,  a  antena  corta-pipas  é  um

equipamento  de  segurança  usado  com  o  objetivo  de  evitar  acidentes  com

motociclistas, que são muito frequentes, devido ao uso de cerol em pipas. 

Não obstante o nobre  desiderato  do  parlamentar,  o  projeto  não pode prosperar

nesta Casa Legislativa, pois padece de vício de inconstitucionalidade. Isso porque,

nos termos do art. 22, XI, da Carta Magna, a competência para legislar sobre trânsito

é privativa da União, que, a propósito, editou a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o

Código de Trânsito Brasileiro. Este, na Seção II do Capítulo IX, traz um conjunto de

disposições sobre segurança dos veículos, inclusive os equipamentos obrigatórios,

ficando a cargo do Conselho Nacional de Trânsito – Contran – estabelecer as normas

regulamentares.

Cabe  ressaltar  que  o  Contran,  fazendo  uso  dessa  prerrogativa  legal,  editou  a

Resolução nº 14, de 1998, que estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota

de  veículos  em  circulação.  Em  seu  art.  1º,  IV,  enumera  os  equipamentos

indispensáveis para as motonetas, as motocicletas e os triciclos, não incluindo as

antenas corta-pipas.
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A segurança dos veículos representa a segurança de seus usuários. Vê-se, dessa

forma,  que  o  objetivo  perseguido  pelo  projeto,  embora  meritório,  não  encontra

respaldo no Texto Constitucional, visto que versa sobre tema atinente a trânsito.

Nesse pormenor, é ampla a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à

inviabilidade de leis  estaduais  cujo  teor  conflitava com a  regra  do art.  22,  XI,  da

Constituição  Federal.  No  julgamento  da  ADI  nº  2928-2,  publicada  no  ‘Diário  da

Justiça’ de 15/4/2005, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade de lei do

Estado de São Paulo por conter norma atinente à legislação de trânsito. Conforme

assinalou  o  Ministro  Eros  Grau,  relator  da  matéria,  aquela  ‘Corte,  em

pronunciamentos  reiterados,  assentou  que  a  Constituição  de  1988  conferiu

exclusivamente à União a  competência para legislar  sobre trânsito.  Além disso,  é

firme  o  entendimento  de  que,  até  o  advento  de  lei  complementar  previsto  no

parágrafo único do mencionado art. 22, os Estados membros não podem legislar a

propósito das matérias relacionadas no preceito, entre as quais incluiu-se o trânsito’”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 475/2011. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 478/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  478/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  94/2007,  “dispõe  sobre  a

adaptação  ou  a  construção  de  banheiros  masculinos  e  femininos  destinados  às

pessoas  portadoras  de  deficiência  nos  estabelecimentos  comerciais  com  área

superior a 100 m2 (cem metros quadrados) no âmbito do Estado de Minas Gerais”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
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O projeto vem a esta Comissão,  para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame torna obrigatória a adaptação ou a construção de banheiro

masculino e feminino dos estabelecimentos comerciais com área superior a 100 m2

para uso das pessoas com deficiência. 

Vale destacar que proposição com igual conteúdo tramitou nesta Casa nos anos de

2007, tendo a matéria recebido parecer pela inconstitucionalidade. Como não houve

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

do projeto, somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e

reproduzir a argumentação jurídica apresentada naquela ocasião:

“Em  que  pese  à  nobre  intenção  do  legislador,  há  que  ser  destacada  a

antijuridicidade da proposição, tendo em vista que ela busca disciplinar  matéria já

tratada em legislação federal, não introduzindo nenhuma inovação no ordenamento

jurídico. 

A preocupação do legislador com as normas para a promoção da acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência já resultou na edição da Lei Federal nº 10.098, de

19/12/2000, que veio a ser regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2004. A

referida lei, no capítulo que trata da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso

coletivo, assim dispõe: 

“Art.  11 – A construção,  ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem

acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único – Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação

ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser

observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 

I – (...)

IV  –  os  edifícios  deverão  dispor,  pelo  menos,  de  um  banheiro  acessível,

distribuindo-se  seus  equipamentos  e  acessórios  de  maneira  que  possam  ser

utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
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Esclareça-se, por seu turno, que, nos termos do art. 8º do mencionado decreto,

consideram-se de uso coletivo, para fins de acessibilidade, as edificações “destinadas

às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística,

recreativa,  social,  religiosa,  educacional,  industrial  e  de  saúde,  inclusive  as

edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza”. 

À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que a medida postulada no projeto já

se encontra amparada pela legislação federal vigente, que promove, aliás de maneira

mais ampla, a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência aos banheiros

construídos nas edificações de uso coletivo, uma vez que o legislador federal não

restringiu a implementação da medida em áreas superiores a 100 m². Ademais, tal

restrição  não  encontraria  amparo  nos  princípios  da  equidade  e  da  razoabilidade,

tendo  em  vista  que  o  direito  constitucionalmente  assegurado  ao  portador  de

deficiência não pode ser cerceado por parâmetros de nenhuma natureza, haja vista o

teor do art. 227, § 2º, da Carta Magna, que assegura que a lei disporá sobre normas

de  construção  dos  logradouros  e  dos  edifícios  de  uso  público,  a  fim  de  garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

Considerando, ainda, que a doutrina do direito aponta como característica essencial

da lei, no sentido estrito, o seu caráter inovador no que se refere ao ordenamento

jurídico em vigor,  fica evidenciada a inocuidade do projeto em análise, o qual não

apresenta, conforme demonstrado nesta fundamentação, o atributo indispensável da

novidade jurídica”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 478/2011. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 505/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei nº 505/2011,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 186/2007, acrescenta dispositivos

à Lei nº 10.379, de 10/1/91, que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais,

como meio de comunicação objetivo e de uso corrente, a linguagem codificada na

língua brasileira de sinais - Libras. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  vem a  esta  Comissão para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  exame dispõe  que  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. Determina, ainda, que cópia da

lei  será  afixada,  em  local  visível,  nas  repartições  públicas  voltadas  para  o

atendimento externo. 

É importante destacar que proposições com igual conteúdo tramitaram nesta Casa

nos  anos  de  2003  e  2007.  Ao  ser  apreciada  a  proposição  fruto  do  último

desarquivamento  mencionado,  foi  elaborado  consistente  e  detalhado  parecer,

publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/4/2007.  Como  não  houve  mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A Lei nº 10.379, de 1991, reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras - como

meio de comunicação oficial no Estado e determina que, nas repartições públicas,

haja profissionais capazes de utilizá-la, se necessário, para atendimento ao público

externo, e que a mencionada linguagem constará do currículo da rede estadual de

ensino. 

A exigência de que o Estado qualifique servidores para utilizar a linguagem adotada

pelos  surdos e mudos,  como pretende o projeto em exame, apenas aperfeiçoa a
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mencionada lei. É evidente que, para se assegurar a efetividade do disposto na Lei nº

10.379, de 1991, é necessário que haja servidores aptos a utilizar corretamente a

Libras. Não existindo esses, outros servidores deverão ser qualificados. Assim, não

se pode afirmar sequer  que o projeto cria despesa, pois a exigência de qualificar

profissionais para a utilização da referida língua encontrava-se implícita na lei, e o

projeto busca apenas explicitá-la. 

Contudo, não nos parece correto que a lei defina a origem dos recursos, porque

cabe ao Poder Executivo, no momento da aplicação da norma, verificar qual o melhor

mecanismo para alcançar o pretendido pelo legislador. Se vão ser utilizados recursos

do  Fundo  de Amparo  ao  Trabalhador  ou  recursos  próprios,  essa é  uma decisão

administrativa,  que  não  deve  ser  restringida  pelo  legislador,  porque,  ademais,

depende  de  uma  política  federal,  a  que  se  vincula  o  referido  Fundo.  Por  isso,

propomos seja dada nova redação ao art. 1º do projeto. 

O  art.  5º  que  se  pretende incluir  na  Lei  nº  10.379,  de  1991,  visa  a  obrigar  as

repartições  públicas  a  afixarem  cópia  da  lei  em  local  visível.  Trata-se  de  uma

estratégia eventualmente adotada pelo legislador para assegurar efetividade à lei, na

medida  em  que  amplia  o  conhecimento  sobre  a  norma  por  parte  dos  eventuais

interessados.  Não  se  pode  deixar  de  observar  que  dispositivos  desta  ordem

configuram um paradoxo no sistema normativo: são introduzidos porque o legislador

receia que a lei não venha a ser cumprida pelos órgãos públicos; mas como garantir

que o dispositivo que determina a afixação de cópia da lei será cumprido? Ademais,

um dos motivos pelos quais a população desconhece muitas normas jurídicas é o

excesso de leis em vigor, em decorrência de um fenômeno contemporâneo conhecido

como ‘inflação legislativa’,  cuja responsabilidade é,  em grande parte, dos próprios

legisladores.  Estendida  norma similar  a  todos  os  diplomas  legais  que  regulam  a

administração  pública,  porque  todos  devem  ser  igualmente  conhecidos  pelos

administrados, não haveria espaço físico para a afixação de cópias de tantas leis. Eis

a  razão  pela  qual  excluímos  de  nosso  substitutivo  o  referido  dispositivo,

reconhecendo que, apesar das considerações apresentadas, poderá a Comissão de

mérito indicar a sua inclusão, por entender ser de grande relevância”. 
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 505/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece

oficialmente, no Estado, como meio de comunicação objetivo, 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, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 2º - (...) Parágrafo único - O Estado qualificará servidores públicos estaduais

para o atendimento ao disposto no ‘caput’ deste artigo.”. 

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 509/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.776/2007, dispõe sobre os requisitos para

contratação de leiloeiros que atuem em processos licitatórios realizados pelo governo

do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.
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Fundamentação

Cumpre  assinalar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

passada, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve mudança

constitucional  superveniente  que  propiciasse  uma nova  interpretação  da  matéria,

somos levados a reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica utilizada

na ocasião: 

“O Projeto de Lei nº 1.776/2007 tem o propósito de estabelecer requisitos para a

contratação  de  leiloeiro  oficial,  pelo  poder  público,  para  a  realização  dos

procedimentos licitatórios na modalidade de leilão. Para tanto, a proposição enumera

as condições para o exercício da profissão de leiloeiro, dispõe sobre a realização do

certame e a inscrição desse profissional na Junta Comercial, os documentos a serem

editados pelo leiloeiro, a taxa de comissão que lhe é devida e as obrigações gerais do

poder público, a par de outras disposições.

Ao  cotejar  o  projeto  com  o  Decreto  Federal  nº  21.981,  de  1932,  que  regula  a

profissão de leiloeiro no território da República, verifica-se que a grande maioria dos

dispositivos  da  proposição  em  comento  reproduz  preceitos  daquele  diploma

normativo, sem trazer inovações ao ordenamento jurídico estadual. Além disso, ao

estabelecer requisitos e condições para o exercício da profissão de leiloeiro, o projeto

afronta, de forma inequívoca, o art. 22, XVI, da Constituição da República, segundo o

qual ‘compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional

de emprego e condições para o exercício de profissões’. 

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto contém normas sobre leilão,

que é uma modalidade de licitação utilizável para a venda de bens móveis inservíveis

para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou, ainda, para a venda

de bens imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou dação em

pagamento, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém

normas gerais de licitação e contratação. O tema atinente a licitação, em qualquer de

suas  modalidades,  pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  todos  os  entes  da

Federação, o que significa dizer que o Estado pode editar normas específicas sobre o

processo  licitatório,  desde  que  observadas  as  diretrizes  da  citada  lei  federal.
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Entretanto, no afã de fixar requisitos para a contratação de leiloeiro pelo Estado, a

proposição estabelece normas sobre as condições para o exercício da profissão de

leiloeiro e, nesse particular, afronta a ordem constitucional vigente e invade o domínio

legislativo reservado à União. 

Esclareça-se que o simples fato de o assunto ser tratado em decreto federal, e não

em lei formal aprovada pelo Congresso Nacional, não altera o entendimento sobre a

questão  nem  transfere  a  competência  para  o  Estado.  O  mencionado  decreto  foi

editado sob a égide da Constituição de 1891, que não exigia lei para o tratamento da

matéria, razão pela qual muitos diplomas normativos foram confeccionados mediante

ato  do  Presidente  da  República,  sem  submeter-se  ao  crivo  do  Poder  Legislativo.

Atualmente, a Carta Política de 1988 exige lei para regular a matéria, mas esta deve

ser da alçada federal, e não dos demais entes federados. 

Por  outro  lado,  se  a  administração  pública  necessita  de  servidores  para  o

desempenho de determinadas atribuições, seja de leiloeiro, seja de outra atividade,

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o edital é que deverá

estabelecer  os  critérios  e requisitos  específicos para a admissão de tais agentes.

Nesse caso, o legislador prevê apenas os parâmetros gerais, cabendo ao edital entrar

nas minúcias e nos pormenores inerentes ao processo de seleção, pois ele é a lei

interna do certame e vincula tanto a administração quanto os candidatos inscritos.

Nessa linha de raciocínio, é a entidade pública interessada em realizar o certame que

editará o respectivo edital, contendo as normas que melhor lhe convierem, segundo

critérios de conveniência e oportunidade, respeitadas as diretrizes legais”.

Verifica-se, portanto, que a proposição em exame contém incorrigível vício jurídico,

fato que inviabiliza sua tramitação nesta Casa. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 509/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 510/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante do desarquivamento  do 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. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. 

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

A proposição em exame pretende autorizar o Poder Executivo a firmar convênios

para reprogramar máquinas de loteria instantânea eletrônica apreendidas e destiná-

las para uso educacional. Relata o autor da proposição que programas desenvolvidos

no âmbito de Municípios de outros Estados têm logrado êxito ao reprogramar tais

equipamentos, vulgarmente conhecidos como máquinas caça-níqueis, para utilização

de alunos de escolas públicas, o que tem reduzido o déficit de equipamentos nessas

instituições.

Não há que discutir o mérito da proposta que dá aos referidos equipamentos uma

destinação  educacional,  todavia  o  projeto  padece  de  vícios  insanáveis  de

inconstitucionalidade.  Como  não  houve  mudança  no  ordenamento  jurídico  que

justificasse um novo entendimento sobre a matéria, ratificamos o parecer exarado por

esta Comissão quando da análise do Projeto de Lei  nº  1.741/2007, na legislatura

passada, cujos termos transcrevemos a seguir:

“Conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta Comissão, o Poder Legislativo

não tem competência para editar norma autorizando o Executivo a firmar convênio,

uma  vez  que  a  celebração  de  convênio  é  atividade  de  caráter  eminentemente

administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. A esse respeito, dispõe

a  Carta  mineira,  no  art.  90,  XVI,  que  compete  privativamente  ao  Governador  do
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Estado celebrar convênio com entidade de direito público ou privado. 

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  no 165,  publicada  no  ‘Diário  da  Justiça’  de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para

firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição

Estadual,  o  qual  determinava  que  competia  à  Assembleia  Legislativa  ‘autorizar

celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou

privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado

sem essa autorização, desde que encaminhado à Assembleia Legislativa nos dez

dias subsequentes à sua celebração’.

Ademais, é importante ressaltar que a atividade de exploração de caça-níqueis tem

suscitado  intensas  disputas  judiciais,  com  decisões  tanto  pela  apreensão  dessas

máquinas quanto por sua liberação. Ao se manifestar sobre a matéria, o Supremo

Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  3.060/GO-Goiás,

publicada no ‘Diário da Justiça’ de 1º/6/2007, decidiu pela cassação das liminares

autorizativas do  funcionamento  desses equipamentos,  pronunciando-se,  pois,  pela

ilicitude da atividade. 

Após várias decisões, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante nº

2, de 2007, cujo teor é o seguinte: ‘É inconstitucional a lei ou o ato normativo estadual

que  disponha  sobre  loterias  e  jogos  de  bingo’.  Essa  súmula,  que  depende  da

aprovação de dois terços dos membros do Tribunal, tem efeito vinculante em relação

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nos

três níveis de governo (federal, estadual e municipal), nos termos do ‘caput’do art.

103-A da Constituição da República, introduzido pela Emenda à Constituição nº 45,

de 2004.

O art. 50, combinado com o art. 51, do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 - Lei das

Contravenções Penais -, tipifica a exploração de jogos de azar como contravenção

penal. Eis a íntegra dos referidos dispositivos:

‘Art. 50 – Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao

público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena-prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, estendendo-se os

efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local.

(...)
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§ 3º – Consideram-se jogos de azar:

a)  o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da

sorte;

(...) 

Art. 51 – Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:’.

Destaque-se, por ser oportuno, que um dos efeitos da condenação penal é a perda

em  favor  da  União  de  instrumentos  do  crime  que  consistam  em  coisas  cuja

fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.  Tal norma está

prevista no art. 91 do Código Penal, Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7/12/40. A Lei

de Contravenções Penais não prevê norma para a destinação dos bens apreendidos

em virtude de sentença condenatória, mas estabelece, em seu art. 1º, que se aplicam

às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a lei não dispuser

de modo diverso.

Assim, pode-se constatar que a destinação de bens apreendidos é tema afeto ao

campo do direito penal, matéria de competência privativa da União, nos termos do art.

22 da Constituição Federal. Também no que tange à competência para legislar sobre

sistema de consórcios e sorteios, cumpre invocar o disposto no art. 22, inciso XX, da

Constituição da República, que atribui  competência privativa à União para legislar

sobre a matéria. Aos Estados membros compete, tão somente, a exploração dessas

atividades, mas não o seu disciplinamento jurídico”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 510/2011.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado João Leite notificando que estará ausente do País no período de 6 a

11/4/2011 para participar de eventos da comunidade brasileira nos Estados Unidos. (-

Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofício nº 2/2011 (encaminhando o Relatório de Auditoria relativo ao

exercício financeiro encerrado em 31/12/2010), do Governador do Estado - ofício - 2ª

Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:  Proposta de Emenda à

Constituição nº 16/2011 - Projetos de Lei nºs 982 a 1.037/2011 - Requerimentos nºs

386  a  394/2011  -  Requerimento  do  Deputado  Deiró  Marra  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública e de Direitos Humanos e do

Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados

Gustavo  Corrêa,  Bonifácio  Mourão,  Sebastião  Costa,  Anselmo  José  Domingos  e

Celinho do Sinttrocel - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questões  de  ordem;

chamada para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Almir Paraca -

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

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do

Sinttrocel -  Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -  Delvito Alves -

Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio -  João Leite - João Vítor  Xavier -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz

Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Mauri  Torres  -  Neilando  Pimenta  -  Romeu Queiroz  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo



464
____________________________________________________________________________

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

- Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Luzia Ferreira, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 2/2011

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, encaminhando o

documento Relatório de Auditoria, que apresenta as atividades do Sistema Central de

Auditoria  Interna  do Poder  Executivo  Estadual  no  exercício  financeiro  de  2010.  (-

Anexe-se à Mensagem nº 40/2011.)

OFÍCIO

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, informando que o

Projeto de Lei nº 717/2011, que altera a estrutura de cargos dessa Corte, não terá

impacto  financeiro com relação ao orçamento  do  órgão  para  o  atual  exercício.  (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 717/2011.) 

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2011

Dá nova redação ao inciso VII  do art.  2º e acrescenta parágrafo ao art.  227 da

Constituição do Estado, para dispor sobre o acesso à informação e à internet.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso VII do art. 2º da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

VII - garantir a educação, o acesso à informação, o ensino, a saúde e a assistência

à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 227 da Constituição do Estado o seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 227 - (...)

§ 2º - O acesso à informação será assegurado, entre outras medidas, por meio da

implantação de mecanismos de acesso livre à internet, em todos os Municípios do

Estado, na forma da lei.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Romeu Queiroz - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Antônio Lerin - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique  -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei

Miranda.

Justificação: O objetivo desta proposta é incluir, entre os objetivos prioritários do

Estado de Minas Gerais, consagrados no art. 2º da nossa Constituição Estadual, a

garantia  ao acesso à informação.  Esta proposta pretende,  ainda,  que o acesso à

informação  seja  assegurado,  entre  outras  medidas,  por  meio  da  implantação  de

mecanismos de acesso livre à internet, em todos os Municípios mineiros.

É fato notório que o acesso a tais tecnologias se torna cada vez mais importante

para a formação pessoal, intelectual e profissional de todos os cidadãos. O acesso ao
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computador  e  à  internet  é  fator  decisivo  para  a  competitividade  dos  países  na

economia internacional e dos indivíduos no mercado de trabalho. Por isso mesmo, a

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - recomenda

que os estudantes tenham acesso à internet desde a primeira infância e que todos os

cidadãos, lares, escolas e empresas sejam incorporados à era digital.

No entanto, há evidentes disparidades em relação ao acesso ao mundo virtual em

nosso Estado, o que acaba por interferir na formação do indivíduo. Sem o acesso às

novas tecnologias, parcela considerável do povo mineiro está a se distanciar do seu

direito à informação, à educação, ao trabalho e à remuneração digna.

Essas são as razões para apresentação desta emenda à Constituição do Estado,

para a qual contamos com o apoio dos nobres pares.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 982/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.549/2010)

Cria a Medalha do Mérito Desportivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criada  a  Medalha  do  Mérito  Desportivo,  destinada  a  condecorar

cidadãos e entidades que se destaquem por serviços prestados ao esporte.

Art. 2º - A Medalha do Mérito Desportivo será concedida:

I  -  ao  atleta  que  tenha  alcançado,  individual  ou  coletivamente,  resultado  de

significativo valor para o Estado e o País, em competições oficiais;

II - ao dirigente técnico esportivo e profissionais da área de educação física;

III - ao dirigente de entidade de prática ou de administração do desporto;

IV - ao cidadão que se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou

difusão do esporte mineiro e nacional;

V - à entidade de prática ou de administração do desporto ou empresa que tenha

contribuído  efetivamente  para  a  expansão  e  o  desenvolvimento  das  práticas

esportivas no Estado;

VI  -  à  autoridade  governamental  que  tenha  contribuído  efetivamente  para  a

expansão e o desenvolvimento das práticas esportivas no Estado.
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§ 1º -  a  medalha será concedida a critério do Governador do Estado, mediante

indicação do Conselho Estadual de Desportos.

§ 2º - Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, respeitado o limite

de,  no mínimo, três  condecorados em cada uma das categorias  relacionadas nos

incisos do art. 2º.

§ 3º - A relação dos agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo será publicada

no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art.  3º  -  A  Medalha  do  Mérito  Desportivo  será  entregue  anualmente  pelo

Governador do Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Art. 4º - A Medalha do Mérito Desportivo será administrada pelo Conselho Estadual

de Desportos, que manterá um livro de registro, contendo a relação dos agraciados e

seus dados biográficos, em ordem cronológica.

Art. 5º - As especificações da medalha e os critérios para sua concessão constarão

em regulamento próprio, aprovado por decreto.

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 3.113, de 14 de maio de 1964.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

João Leite - Ivair Nogueira.

Justificação: A Medalha do Mérito Esportivo foi instituída no Estado por meio da Lei

no 3.113,  de  1964.  Com  a  finalidade  de  adequá-la  ao  momento  atual,  foi

regulamentada pelos Decretos nºs 45.102 e 45.125, ambos de 2009, que, no entanto,

introduziram na norma alterações inapropriadas.

O poder regulamentar conferido ao Chefe do Executivo, tanto pelo inciso IV do art.

84 da Constituição da República quanto pelo inciso VII  do art.  90 da Constituição

mineira,  consiste  em  atividade  normativa  secundária.  Assim,  cabe  à  lei  inovar

originariamente  no  ordenamento  jurídico,  enquanto  o  regulamento  fica  limitado  a

desenvolver os preceitos nela constantes, dentro da órbita por ela circunscrita.

Examinando-se  o  conteúdo  dos  Decretos  nºs  45.102  e  45.125,  percebe-se,  no

entanto,  que  exorbitam  o  poder  regulamentar  e  inovam  no  ordenamento  jurídico,

ampliando o objeto da Lei no 3.113, a que se referem, alterando-lhe o conteúdo e

extrapolando, assim, os limites a que materialmente deveriam estar adstritos.
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Para  que  a  atualização  da  norma  esteja  de  acordo  com  os  preceitos  jurídicos

vigentes, deve ser realizada por meio de outra lei, em respeito à função legislativa e

ao  princípio  da  separação  de  Poderes  insculpido  no  art.  2o da  Constituição  da

República. 

É isso o que pretendemos com o projeto de lei em tela, que cria a Medalha do

Mérito  Desportivo.  Contamos,  portanto,  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação desta proposição.

- 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 983/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.015/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  de  Contagem, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Contagem,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Beneficente de Contagem atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 4/7/2005, tem por finalidades a promoção da

assistência social, da saúde e da educação, priorizando as famílias carentes inscritas

pela entidade; a gestão dos projetos sociais relacionados às crianças, aos jovens, aos

idosos e aos portadores de  necessidades especiais;  a  integração ao mercado de

trabalho; a promoção da cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e

artístico;  e  a  prestação  e  a  conservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do

desenvolvimento sustentável.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 984/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.017/2009)

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Dores do Indaiá - Sindsemdi-MG, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Dores do Indaiá - Sindsemdi-MG -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011. 

Neider Moreira 

Justificação: A entidade em epígrafe atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430,

de  2005.  O  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Dores  do  Indaiá  -

Sindsemdi-MG  -,  fundado  em  14/9/2006  nesse  Município,  tem  por  finalidades

defender os direitos e interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive como

substituto processual em questões judiciais ou administrativas; negociar e celebrar

acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho; instaurar dissídio coletivo de

trabalho; impetrar mandado de segurança coletivo.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 985/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.849/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com

sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo

Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Rosângela Reis 
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Justificação:  A  Associação  Cultural  Comunitária  Novo  Oriente,  com  sede  no

Município de Belo Oriente, é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos,

filantrópica,  que  tem como objetivo  promover  a  cultura  brasileira,  em toda a  sua

diversidade, apoiando, elaborando, executando e incentivando projetos voltados para

ela. 

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas e não remuneradas e que ela está em funcionamento regular, atendendo,

desta forma,  os requisitos  legais.  Por  sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 986/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.850/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Social  SOS  Família,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social SOS Família, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Social SOS Família é uma sociedade de direito privado,

sem fins lucrativos, filantrópica, que desenvolve importantes trabalhos na área social,

prestando atendimento gratuito  a crianças em creches e pré-escolas,  contribuindo

para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual, complementando a ação da

família e da comunidade. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é

constituída  por  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em

funcionamento  regular  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos  legais.  Por  sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 987/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.992/2010)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço -

Consaúde -, é uma sociedade de direito privado sem fins lucrativos, filantrópica, que

tem como objetivos planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a

promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico da região compreendida no

território  dos Municípios  consorciados,  na  medida  em que se interfira  nos fatores

condicionantes e determinantes da saúde.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo-se, desta forma, aos requisitos legais.

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 988/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.693/2009)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter  à  Companhia  Riodocense  de

Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários - Creia - o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  fazer  reverter  à  Companhia

Riodocense de  Empreendimentos  Imobiliários  e  Agropecuários  -  Creia  -  o  imóvel

constituído  pelo  quarteirão  nº  114  da  planta  da  Vila  Boa  Vista,  no  Município  de

Governador Valadares, contendo dezessete lotes de terreno numerados de 01 a 17,

com  área  total  de  7.595,00m²  (sete  mil  quinhentos  e  noventa  e  cinco  metros

quadrados), registrado no Livro nº 3-AE, a fls. 068, no Cartório de Registro de Imóveis

do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer  reverter  à  Companhia  Riodocense  de  Empreendimentos  Imobiliários  e

Agropecuários - Creia - o quarteirão nº 114 da planta da Vila Boa Vista, no Município

de Governador Valadares, com área total de 7.595,00m².

O referido  imóvel  foi  doado ao  Estado,  em  1972,  com a  finalidade de  nele  se

construir uma cadeia pública, o que não ocorreu. Na referida área, encontra-se uma

unidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - de Governador Valadares, e

o restante está ocupado por dezenas de casas há mais de 14 anos. A reversão do

imóvel ao doador objetiva a resolução e regularização destas ocupações.

Diante do exposto, contamos com a aprovação desta proposição 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 989/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.111/2009)

Dispõe sobre o Politica de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Prevenção à Violência contra Educadores.

Art. 2º - A Política de Prevenção à Violência contra Educadores tem como objetivos

centrais:

I  -  estimular  a  reflexão  acerca  da  violência  física  ou  moral  cometida  contra
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educadores, no exercício de suas atividades acadêmicas e educacionais nas escolas

e nas comunidades;

II - implementar medidas preventivas, cautelares e punitivas para situações em que

educadores,  em  decorrência  do  exercício  de  suas  funções,  estejam sob  risco  de

violência que possa comprometer sua integridade física ou moral.

Parágrafo único - Para efeitos deste instrumento legal, consideram-se educadores

os profissionais que atuam como professores, dirigentes educacionais, orientadores

educacionais,  agentes  administrativos  e  demais  profissionais  que  desempenham

suas atividades no ambiente escolar.

Art.  3º  -  As  atividades  voltadas  à  reflexão  e  ao  combate  à  violência  contra  os

educadores serão organizadas conjuntamente pela Secretaria  Estadual  de  Defesa

Social,  por  entidades  representativas  dos  profissionais  da  educação,  conselhos

deliberativos da comunidade escolar,  entidades representativas de estudantes, sob

orientação  da  Secretaria  Estadual  de  Educação,  e  deverão  ser  direcionadas  a

educadores, alunos, famílias e comunidade em geral.

Art. 4º - As medidas preventivas, cautelares e punitivas serão aplicadas pelo poder

público em suas diferentes esferas de atuação e consistirão:

I - na implantação de campanhas educativas que tenham por objetivo a prevenção

e o combate à violência física ou moral e ao constrangimento contra educadores;

II - no afastamento temporário ou definitivo de sua unidade de ensino de aluno ou

funcionário infrator, dependendo da gravidade do delito cometido;

III  -  na  transferência  do  aluno  infrator  para  outra  escola,  caso  as  autoridades

educacionais  concluam  pela  impossibilidade  de  sua  permanência  na  unidade  de

ensino;

IV - na licença temporária do educador que esteja em situação de risco de suas

atividades profissionais, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem perda dos seus

vencimentos;

Parágrafo único -  O poder  público tomará as  medidas  adicionais  necessárias  à

implantação e à divulgação desta lei.

Art. 5º - Fica o educador pertencente ao quadro das estruturas pública e privada de

ensinos  infantil,  básico,  médio  e  superior  equiparado à agente  público no  que se
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refere às  punições previstas  para os  que os agridem durante  o exercício de  sua

atividade profissional ou em razão desta.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O tema da violência nas escolas vem ganhando maior relevância em

um contexto em que,  como ocorre na sociedade brasileira,  a violência fora ou no

entorno da escola cresce de forma significativa. A situação chegou a tal ponto, que é

hora  de  propor  um  pacto  em  favor  da  educação,  pedra  fundamental  do

desenvolvimento cultural, social e econômico do País, começando pela defesa dos

professores e dos demais educadores.

Com efeito,  pesquisas sobre a violência nas escolas realizadas nos últimos dez

anos têm sido perpassadas por dois debates recorrentes. Por um lado, um debate

explícito acerca da definição da violência. O que pode e deve ser considerado um ato

de violência? Por outro lado, um debate acerca das principais causas da violência e,

consequentemente, dos esquemas explicativos a serem priorizados. É a violência um

fenômeno  macrossocial,  cujas  raízes  se  encontram  no  sistema,  portanto  fora  da

escola, ou fenômeno microssocial, ligado às interações, às situações e às práticas

adotadas na própria escola?

Ao  contrário,  a  convivência  na  escola  pode  ser  marcada  por  agressividade  e

violência, muitas vezes naturalizadas e banalizadas, comprometendo a qualidade do

processo de ensino-aprendizagem e das relações entre as escolas, as famílias dos

alunos e a comunidade como um todo.

A violência  nas  escolas  se  delineia  como  uma  problemática  que  galvaniza  a

atenção da sociedade, considerando-se a cobertura da mídia e a crescente produção

acadêmica sobre o tema. Cada vez mais repercute a idéia de que as escolas estão se

tornando território de agressões e conflitos. Notícias sobre homicídios e uso de armas

em estabelecimentos de ensino surgem em diversas partes do Brasil  e  de outros

países,  intensificando  a  percepção  de  que  a  escola  deixou  de  ser  um  território

protegido.

Agressões sofridas por educadores vêm se tornando cada vez mais frequentes e
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graves  no  cotidiano  das  escolas  brasileiras.  Tais  agressões  não  se  configuram

somente no aspecto físico, sendo registrados números significativos de agressões

verbais, furtos e vandalismo, entre outras manifestações de violência.

Na tentativa de combater as agressões que são cometidas contra os educadores,

este  projeto  de  lei  busca,  através  de  um  enfoque  educativo,  coibir  ações  que

prejudiquem de forma efetiva o processo educacional, desvalorizando o profissional e

desestimulando-o.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares apoio 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 990/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.919/2009)

Dispõe sobre o direito a informações de registros de ligações na telefonia pré-paga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel, na modalidade pré-

paga em operação no território do Estado, disponibilizar,  através de seu endereço

eletrônico, a possibilidade de o usuário de linhas pré-pagas terem acesso a relatórios

mensais de suas ligações originadas e tarifadas.

Parágrafo único - Terão direito a esse serviço, as linhas de aparelhos móveis ou

aparelhos residenciais que operam no sistema pré-pago.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores à penalidade

prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções

cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Trata-se de legislação que normatizará o acesso a informações, que é

um direito do consumidor. O relatório das chamadas telefônicas pré-pagas não trarão

custos  às  empresas  de  telefonia,  haja  vista  que  não  resultará  em  despesas  de

correspondência ou emissão desse extrato, e sim permitirá ao usuário consumidor ter

acesso unicamente ao relatório de chamadas do telefone que lhe pertence, já que
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essa consulta será exercida através do “site” das empresas, por meio eletrônico, com

senha pessoal, através de cadastramento do usuário consumidor.

- 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 991/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.206/2010)

Dá nova redação aos arts. 1° e 2° da Lei n° 14.235,  de 26 de abril de 2002, que

dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.235, de 26 de abri l de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1° -  As  agências  bancárias  situadas  no  âmbito  do  Estado  colocarão  à

disposição dos seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas, para

que o atendimento seja efetivado no prazo máximo de vinte minutos em dias normais,

e de trinta minutos, em véspera e depois de feriados.”

Art. 2° - O art. 2° da Lei n° 14.235, de 26 de abri l de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - O controle de atendimento ao cliente de que trata esta lei será realizado

mediante emissão de senhas numéricas emitidas pela instituição bancária, nas quais

constará:

I - nome e número da instituição;

II - número da senha;

III - data e horário de chegada e de atendimento no caixa;

IV - rubrica do funcionário da instituição.”

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A  iniciativa  visa  a  melhorar  o  atendimento  dos  clientes  em

estabelecimentos bancários e postos de atendimento, uma vez que a prestação de

serviços  sempre  foi  muito  morosa.  É  notório  que  o  número  de  funcionários  para



477
____________________________________________________________________________

atender à demanda de clientes é insuficiente nos estabelecimentos bancários; dessa

forma, o projeto prioriza o consumidor.

O consumidor tem sido o grande lesado, pois é obrigado a permanecer nas filas por

tempo indeterminado, o que lhe tem causado grandes transtornos e muitos prejuízos.

Com a distribuição das senhas com hora da entrada do consumidor na instituição

financeira e a hora do atendimento no caixa, ficará mais fácil  a fiscalização, pelos

órgãos de defesa do consumidor, do cumprimento desta lei.

- 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° 992/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.695/2009)

Dispõe sobre  a concessão de cartão especial  de estacionamento para  pessoas

maiores de sessenta e cinco anos de idade nos estabelecimentos públicos e privados

e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -

responsável  pelo fornecimento,  às  pessoas maiores de sessenta e cinco anos de

idade  proprietárias  de  automóveis,  do  Cartão  Especial  de  Estacionamento,  a  ser

utilizado em todos os estacionamentos situados em logradouros públicos ou privados

do Estado. 

Art. 2º - O Cartão Especial de Estacionamento deve incluir o número da placa do

veículo e o símbolo internacional de acesso.

Art.  3º -  Aos portadores do Cartão Especial  de Estacionamento fica assegurada

gratuidade na ocupação das vagas de estacionamento de que trata o art. 1º.

Art.  4º  -  Ao Detran-MG cabe a  realização do credenciamento das pessoas  que

solicitarem o benefício.

Art.  5º -  Para requerer  o benefício,  o interessado deve procurar o Detran-MG e

apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF;

c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV -;
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d) comprovante de residência.

Art. 6º - A validade do Cartão Especial de Estacionamento corresponderá ao prazo

de validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - do usuário.

Parágrafo único - Ao proceder à renovação da CNH, o usuário do Cartão Especial

de Estacionamento solicitará novo cartão, cuja data de validade corresponderá à da

nova CNH.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeitará o concessionário ou proprietário do

estacionamento à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por infração, a ser aplicada pelo Detran - MG, ao qual caberá, ainda, fiscalizar

os estabelecimentos visando garantir o respeito à lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Historicamente, em nosso Estado as demandas sociais advindas das

pessoas idosas não são devidamente incorporados às políticas sociais dos órgãos

estatais.

A reserva de vagas para veículos de pessoas idosas nos estacionamentos públicos

e privados é uma das medidas preconizadas pelo Estatudo do Idoso.

Assim, pretendemos, com a implementação deste projeto, que os órgãos públicos

estaduais possam colaborar para uma verdadeira inclusão social.  Acreditando que

esta iniciativa cria um importante benefício para os idosos, confio no apoio de meus

pares. 

- 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 993/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.694/2009)

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer, com

sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Conviver e

Crescer, com sede no Município de Três Pontas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer é uma entidade civil

sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Está registrada no Cartório

do 1º Ofício da Comarca de Três Pontas.

A entidade  funciona  regularmente  há  mais  de  dois  anos  e  tem  por  finalidade

promover o bem-estar de seus sócios no que diz respeito à saúde, educação e lazer.

Diante do exposto, este parlamentar espera contar com o apoio dos nobres pares

para que seja aprovada esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 994/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.276/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba -

Asprojece -, com sede no Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

de Jeceaba - Asprojece -, com sede no Município de Jeceaba.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba - Asprojece -, com

sede nesse Município, é uma sociedade civil  sem fins lucrativos, com duração por

tempo indeterminado. Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro Civil e

Notas de Jeceaba. Tem por finalidade primordial receber o leite dos associados e

outros produtos para o resfriamento e comercialização da produção e promover a

difusão das formas associativas e cooperativistas através de palestras, campanhas

educativas, etc.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 995/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.767/2009)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - Granbel -, 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 dos Municípios da Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Granbel  -,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A  Associação  dos  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado. Está registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

Comarca de Belo Horizonte.

A entidade  funciona  regulamente  há  mais  de  dois  anos  e  tem  por  finalidade

promover  o desenvolvimento  integrado,  equilibrado e  humanizado dos Municípios,

evitar  a  superposição  de  esforços  entre  os  associados  e  órgãos  e  entidades

estaduais e federais e promover estudos para obtenção de fontes de financiamentos

para execução de obras de interesse dos Municípios, entre outras.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta proposição,

declarando-se de utilidade pública a referida Associação.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 996/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.335/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  adequação  de guichês  a  fim  de viabilizar  o
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atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais  que dependam de

cadeira de rodas para sua locomoção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos privados e públicos, tais como agências bancárias e

de fomento, repartições, guichês de terminais rodoviários e aeroportos, comércios,

entre outros, que utilizem balcões destinados ao público deverão adaptar a altura de

ao  menos  um  de  seus  guichês  a  fim  de  viabilizar  o  atendimento  de  pessoas

portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas para sua

locomoção.

Parágrafo único - A altura do balcão de atendimento não poderá ultrapassar 1,0m

(um metro) do piso.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei 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, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A proposição que ora apresentamos à consideração dos pares deste

parlamento  visa  a  facilitar  o  atendimento  realizado  nos  balcões  às  pessoas

portadoras  de  necessidades  especiais  que  utilizem  cadeira  de  rodas  para  sua

locomoção.

Assegura a Constituição da República Federativa do Brasil em seus arts. 5º e 24,

inciso  XIV,  o  direito  à  igualdade,  à  proteção  e  à  integração  social  das  pessoas

portadoras de necessidades especiais. Ademais, este projeto tem por fim concretizar

um dos fundamentos da República do Brasil, qual seja a garantia de tratamento digno

a todas as pessoas.

Desta  feita,  este  projeto  tem  como  intuito  complementar  o  disposto  nas  Leis

Federais de nºs 10.048 e 10.080, de 2000, regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de

2004, que já exige o pleno acesso dos cadeirantes aos recintos por meio de rampas,

elevadores e aberturas adequadas.

Assim, sendo, solicitamos aos pares desta Casa a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência 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 997/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.336/2010)

Dispõe  sobre  a  adaptação  de  computadores  em  “lan  houses”,  “cyber”  cafés  e

estabelecimentos  similares  para  sua  utilização  por  pessoas  portadoras  de

necessidades visuais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as “lan houses”, os “cyber” cafés e os estabelecimentos similares

cuja atividade fim seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e,

ainda, quaisquer outros estabelecimentos que possuam dez ou mais computadores

obrigados a disponibilizar computadores adaptados para utilização por pessoas com

deficiência visual, os quais devem contar com os seguintes equipamentos:

I - teclado em Braille;

II - programa de informática que possua leitor de tela;

III  -  programa de  informática  destinado  a  pessoa  com  baixa  visão  que possua

caractere gigante;

IV - fone de ouvido;

V - microfone.

Art. 2º - As “lan houses”, “cyber” cafés e estabelecimentos similares cuja atividade

fim seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e que possuam vinte

ou mais computadores serão obrigados a instalar piso para a melhor locomoção da

pessoa com deficiência visual.

Art.  3º  -  Os estabelecimentos de que trata esta lei  deverão adaptar-se às suas

disposições no prazo de cento e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo

das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro



483
____________________________________________________________________________

Justificação: A inclusão digital é uma questão muito discutida hoje em dia, pois o

mundo em que vivemos exige de todos o mínimo de conhecimento do mundo digital e

de seus aparelhos. Nem precisamos ter computador em casa para termos acesso a

informações,  pois  existem  estabelecimentos  privados  voltados  ao  aluguel  desses

computadores para a utilização de quem precisar.  Infelizmente,  porém, a inclusão

digital  não está sendo feita de forma justa e verdadeiramente inclusiva, já que os

deficientes  visuais  não  são beneficiados  com  essa iniciativa  das  “lan  houses”  ou

“cyber” cafés, pois esses estabelecimentos não possuem computadores adaptados

para esses cidadãos.

Para que os deficientes visuais possam utilizar os equipamentos disponibilizados

por esses estabelecimentos, existentes em todo o Estado, seria preciso adaptar pelo

menos parte dos computadores com fone de ouvido, programa de informática com

leitura de tela, teclado em Braille,  entre outros, de acordo com o desenvolvimento

tecnológico disponível. Logo, nós, Deputados desta Casa de Leis, precisamos fazer

com que o processo seja justo e livre de discriminações.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 998/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.337/2010)

Altera o art. 1º da Lei nº 12.491, de 16 de abril de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação  incluirão,  na  grade  curricular  do  ensino  médio,  conteúdo  e  atividades

voltadas para a orientação sexual e a sustentabilidade.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá oferecer sugestão de conteúdos de

orientação  sexual  e  sustentabilidade  aos  estabelecimentos  de  ensino,  bem  como

providenciar a divulgação de textos relativos às matérias e a distribuição do materiais

didáticos correspondentes.
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Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Sustentabilidade  é  um  conceito  sistêmico,  relacionado  com  a

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade

humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e a atividade humanas,

de  tal  forma que  a  sociedade,  os  seus  membros  e  as  suas  economias  possam

preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente e, ao

mesmo tempo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas, planejando e agindo de

forma a atingir a manutenção indefinida desses ideais.

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança local

até o Planeta inteiro.

Para  um  empreendimento  humano  ser  sustentável,  tem  de  ter  em  vista  quatro

requisitos  básicos.  Esse  empreendimento  tem  de  ser:  ecologicamente  correcto;

economicamente viável; socialmente justo e culturalmente aceito.

Colocando  em  termos  simples,  a  sustentabilidade  é  prover  o  melhor  para  as

pessoas e para o ambiente tanto agora quanto para um futuro indefinido. Segundo o

“Relatório  de  Brundtland”  (1987),  sustentabilidade  é  “suprir  as  necessidades  da

geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas”.

A expressão original foi “desenvolvimento sustentável”, adaptada pela Agenda 21,

programa  das  Nações  Unidas.  Algumas  pessoas  hoje  se  referem  à  expressão

“desenvolvimento  sustentável”  como  algo  amplo,  pois  implica  desenvolvimento

continuado, e insistem que ela deve ser reservada somente para as atividades de

desenvolvimento.  “Sustentabilidade”,  então,  é  hoje em dia  usado como um termo

amplo para todas as atividades humanas.

Na  economia,  crescimento  sustentado  refere-se  a  um  ciclo  de  crescimento

econômico real do valor da produção (descontada a inflação), sendo relativamente

constante e duradouro, assentado em bases consideradas estáveis e seguras.

Desenvolvimento econômico sustentável, dito de outra maneira, é aquele em que a

renda real cresce pelo crescimento dos fatores produtivos reais da economia, e não

em  termos  nominais.  Isso  seria  um  crescimento  insustentável,  porque  se  estaria

apenas jogando dinheiro na economia, gerando uma riqueza momentânea, que faz os
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agentes econômicos, ao notarem que não há em contrapartida produção equivalente

a esse ganho de renda artificial, ajustarem seus preços, o que causa, por sua vez,

inflação.

A  gestão  sustentável  é  a  capacidade  para  dirigir  o  curso  de  uma  empresa,

comunidade ou país, por vias que valorizam, recuperam todas as formas de capital,

humano,  natural  e  financeiro,  de  modo a  gerar  valor  ao  “stakeholders”  (lucro).  A

gestão de processos deve ser vista sempre como um processo evolutivo de trabalho

e  gestão,  e  não  somente  como  um  projeto  com  início,  meio  e  fim.  Se  não  for

conduzida com essa visão, a tendência de se tornar um modismo dentro da empresa

ou do País e logo ser esquecida, ao sinal de um primeiro tropeço, é grande. Muitos

esforços e investimentos têm sido gastos sem o retorno espectável.

Se pensarmos que 10% de tudo o que é extraído do Planeta pela indústria é que se

torna produto útil e que o restante é resíduo, torna-se urgente uma gestão sustentável

que nos leve a um consumo sustentável; é urgente minimizar a utilização de recursos

naturais  e  materiais  tóxicos.  O desenvolvimento  sustentável  não  é  ambientalismo

nem  apenas  ambiente,  mas  sim  um  processo  de  equilíbrio  entre  os  objetos

econômicos, financeiros, ambientais e sociais.

- 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 999/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 518/2007)

Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de comunicações

proibidas de cobrar ligações realizadas e não incluídas, há mais de trinta dias, em

conta telefônica.

Art.  2º  -  Constatada a  irregularidade,  o  consumidor  que pagar  as  ligações  não

incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica terá direito à restituição, em

dobro, das quantias pagas, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: São freqüentes as denúncias de consumidores de que as empresas

concessionárias  prestadoras  de  serviço  público  de  telefonia  cobram  contas  cujas

ligações foram feitas meses antes. Tal prática resulta em um aumento considerável

nos valores das contas.

Tais  empresas  deveriam  ter  estrutura  para  cobrar,  mês  a  mês,  as  ligações

efetuadas.  O consumidor  não pode ser surpreendido,  extemporaneamente, com a

cobrança de ligações não incluídas em contas telefônicas por erro ou outros motivos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V, determina o

seguinte:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:

I - ...........................................................

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou

serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

O Código dispõe, ainda, o seguinte:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I - .....................................................................

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo nosso) e morais,

individuais, coletivos e difusos”.

A Lei Federal nº 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de

telecomunicações, em seu art. 3º, incisos I, IV e XII, prevê o seguinte:

“Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I  -  de  acesso aos  serviços  de  telecomunicações,  com  padrões  de  qualidade  e

regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

II - ..............................................

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas

tarifas e preços;
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V - .............................................

XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos”.

Dispõe, ainda, o seguinte:

“Art.  5º  -  Na disciplina das relações econômicas no setor  de  telecomunicações,

observar-se-ão,  em  especial,  os  princípios  constitucionais  da  soberania  nacional,

função social da propriedade,  liberdade de iniciativa,  livre concorrência,  defesa do

consumidor (grifo nosso), redução das desigualdades regionais e sociais, repressão

ao abuso do poder econômico (grifo nosso) e continuidade do serviço prestado no

regime público”.

A Constituição Federal determina o seguinte:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

I - ..........................................

V - produção e consumo”.

Diante do exposto, cabe a esta Casa aprovar este projeto de lei.

- 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 1.000/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 519/2007)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município de Carlos

Chagas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carlos Chagas o

imóvel situado na Av. Capitão João Pinto, 13, nesse Município, constituído de uma

casa com dez cômodos e do respectivo terreno, medindo 23,60m (vinte e três metros

e sessenta centímetros) pela frente e 40,00m (quarenta metros) pelos fundos, num

total de 944,00m2 (novecentos e quarenta e quatro metros quadrados), e limitando,

pelo lado direito, com a Companhia Telefônica de Carlos Chagas; pelo lado esquerdo,

com Gélia da Silva Souza; pelos fundos, com Gélia da Silva Souza e, pela frente, com

a Av. Capitão João Pinto.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput”  do art.  1º tem como procedência
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registral o R-01, matrícula 464, Livro 2, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca

de Carlos Chagas.

Art. 2º - Destina-se o imóvel a sediar o Poder Legislativo de Carlos Chagas.

Art. 3º - Reverterá o imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O projeto de lei  visa transformar em realidade a justa pretensão da

Câmara de Vereadores de Carlos Chagas, que ocupa o citado imóvel.

Depreende-se de ofício da Presidência desse Legislativo Municipal que o imóvel era

antes ocupado pela extinta MinasCaixa e que é indispensável  à Câmara utilizá-lo

adequadamente - inclusive do ponto de vista jurídico -, nele implantando arquivo e

sala  de  Vereadores,  para  preservação  da  memória  do  Legislativo,  ampliação  do

atendimento  dos  munícipes  e  conservação plena e  eficaz,  com modernização do

imóvel.

Por  expressa determinação legal,  os bens públicos devem estar atrelados a fim

público. Isto importa dizer que não podem ficar sem utilidade ou ociosos.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar entre os entes

federativos.  No  tocante  ao  Município  de  Carlos  Chagas,  os  convênios  mantidos

possibilitam a execução de atividades do Estado nas áreas de polícia militar e civil,

educação e saúde, entre outras.

O  imóvel  não  pode  sofrer  deterioração  e  submeter-se  a  vandalismo.  É

indispensável, por sua natureza, atribuir-lhe destinação pública.

Com a extinção da MinasCaixa, o imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado,

nos termos da Lei nº 13.439, de 30/12/99, regulamentada pelo Decreto nº 41.123, de

14/6/2000.

A oportunidade e a necessidade deste projeto evidenciam-se a partir do fato de que

o art. 1º da Lei nº 13.439, de 1999, autoriza o Estado a alienar, ceder, renegociar,

permutar  e  dar  em pagamento os bens  imóveis,  e  não,  a  doá-los.  Além disso,  o



489
____________________________________________________________________________

imóvel objeto do projeto não consta dos anexos dessa lei, e a Lei Federal nº 8.666, de

1993, em seu art. 17, inciso I, alínea “b ”, exige autorização legislativa, a partir da

prévia existência de interesse público e de avaliação.

O  projeto  atende  ao  justo  clamor  do  Legislativo  de  Carlos  Chagas  e,  por

conseguinte, dos munícipes. Além disso, preenche todos os requisitos formais para a

doação. Assim, conclamo os nobres pares a apoiarem-no.

- 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 1.001/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 523/2007)

Dispõe  sobre  o  Dia  Estadual  da  Renovação  Carismática  Católica  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Renovaç ão Carismática Católica, a ser

comemorado  anualmente,  no  primeiro  domingo  do  mês  de  fevereiro,  em  todo  o

território do Estado.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Concílio Vaticano II desejava a renovação da Igreja, e a Renovação

Carismática apareceu no momento em que se procurava colocar em prática essa

determinação.

O  Concílio  foi  encerrado  pelo  Papa  Paulo  VI,  na  Praça  de  São  Pedro,  no  dia

8/12/65,  e em seguida começou-se a produzir  no mundo inteiro um ressurgir  dos

carismas.  Não  se  tinha  passado  nem  um  ano  do  Concílio,  e  vários  católicos  -

membros das faculdades da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos -  se

reuniam freqüentemente para momentos fortes de oração e para conversar sobre a

vitalidade de sua fé. Os professores de Pittsburgh começaram a pedir em oração que

o Espírito  Santo  lhes desse a  renovação e  rezavam uns pelos  outros  pedindo  o

Espírito Santo. De 17 a 19/2/67, mais de 30 pessoas fizeram um retiro de fim de

semana, o “Retiro de Duquesne”, em Pittsburgh, nos Estados Unidos.
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"Batizado  no  Espírito",  "oração  em  línguas",  "o  dom  da  profecia"  e  um

"relacionamento  pessoal  com  Jesus  Cristo"  são  expressões  muito  em  voga  e

indispensáveis no vocabulário da Renovação Carismática Católica (RCC). 

Por volta de 1990, o movimento já contava com cerca de 72 milhões de seguidores

no mundo inteiro e organizações oficiais em mais de 120 países. 

A verdade  é  que  a  RCC não  é  apenas  uma questão  de  encontros  de  oração

semanais. O seu coração reside no Batismo no Espírito Santo - uma graça de Deus

que deveria ser parte da experiência normal de todo cristão. Através desse batismo,

todo o mundo - clero e leigos, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos,

ricos e pobres, sem distinção - tem a oportunidade de dar o seu sim a Deus.

- 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 1.002/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.348/2009)

Torna obrigatória a inscrição nos uniformes dos alunos das escolas da rede pública

estadual nas quais se exige o uso de uniformes, da seguinte frase: “Não use drogas”

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as escolas da rede pública estadual nas quais se exige o

uso de uniformes a fazer constar no uniforme de seus alunos a seguinte frase: “Não

use drogas”.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Tudo o que for possível deve ser feito para estimular o jovem a não se

envolver com as drogas. 

As  campanhas sob forma escrita,  visual,  ou  outras,  sempre  serão insuficientes,

visto os grandes atrativos de que os traficantes se valem para atingir os usuários de

drogas.

Por isso temos de tentar massacra-los com informações e campanhas contra as

drogas, mostrando claramente os seus imensos malefícios e consequências.

Como legislador, tenho o dever de preservar a unidade familiar, tenho o dever e a
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obrigação de lutar sem descanso contra este mal que vem tentando destruir os lares

e a sociedade mundial.

Para preservar os direitos da família e dos cidadãos de Minas Gerais apresento

este projeto de lei  e conto, pelo exposto, 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 1.003/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.450/2009)

Dispõe  sobre  a  instalação de vidro  protetor  transparente  sobre  as  gavetas  dos

alimentos expostos para consumo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os restaurantes, lanchonetes, churrascarias e similares

que utilizam o serviço “selfservice” e por quilo a instalar sobre suas gavetas, bandejas

e outros tipos de acondicionamento de alimentos vidro transparente protetor.

Parágrafo  único  -  Entendem-se como alimentos  os  pratos  quentes  e  frios,  bem

como saladas, carnes, massas, tortas, doces, sorvetes, bolos e frutas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 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.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Apresentamos à apreciação dos nobres pares esta proposta que visa

exclusivamente  garantir  aos  frequentadores  de  lanchonetes,  restaurantes,

churrascarias e similares, que utilizam o sistema “selfservice” e por quilo o mínimo de

segurança quanto à higiene e à qualidade dos alimentos e das refeições servidas.

Todos os que frequentam esses tipos de estabelecimentos sabem que não existe

nenhuma proteção sobre a bandeja que acondiciona as refeições. Na verdade os

alimentos  ficam  expostos  às  substâncias  que  são  invisíveis  a  olho  nu,  mas  que

naturalmente acabam chegando ao alimento pelo ar, pela respiração, pelas mãos e

até pela saliva das pessoas,  que,  servindo-se,  podem conversar,  tossir  e  espirrar

sobre os alimentos.
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Sem dúvida estas situações são difíceis de detectar. Geralmente a aparência do

alimento é bonita e saudável, mas é evidente que ali podem estar alojados centenas

de vírus e bactérias. O risco é grande.

Pedimos aos colegas que nos ajudem na aprovação desta matéria, que certamente

vai colaborar para que os comerciantes atentem para o bem-estar e a saúde de seus

clientes.

- 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 1.004/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.709/2010)

Declara de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Conselho Central de São Mateus da Sociedade de São Vicente de

Paulo,  com sede no Município  de  Belo  Horizonte,  é uma entidade civil  de direito

privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, cujos

estatutos estão registrados no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da

Comarca de Belo Horizonte.

A referida  entidade  tem  por  finalidade  primordial  a  prestação  de  serviços  aos

Conselhos Particulares e das Obras Unidas, no sentido de estimulá-los no exercício

da caridade cristã no campo da assistencia social e da promoção humana.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste nosso projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.005/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.797/2010)

Declara de utilidade pública o Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no

Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Vila  Nova do Morro Alto Esporte

Clube, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no Município de

Vespasiano,  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo

indeterminado.  Seus estatutos estão registrados no Cartório  do  Registro Civil  das

Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Vespasiano. Tem por

finalidade difundir o civismo através da cultura física, especialmente o futebol.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação deste nosso projeto pelos

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 1.006/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.003/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale

do Mucuri - Amuc -, 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  Municípios  da

Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Vale  do  Mucuri  -
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Amuc é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado.

Está registrada no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Teófilo Otôni.

A  entidade  funciona  regulamente  há  mais  de  dois  anos  e  tem  por  finalidade

promover, ampliar e fortalecer a capacidade administrava, técnica e financeira dos

Municípios a ela associados. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não

percebem remuneração.

Diante  do exposto,  este parlamentar  espera que seja aprovada esta proposição

declarando de utilidade a  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Vale  do

Mucuri - Amuc.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.007/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.240/2007)

Autoriza ao Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Padre

Carvalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado ao doar ao Município de Padre Carvalho

o imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) localizado na Praça da

Matriz, s/nº, no Município de Padre Carvalho, registrado no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Grão-Mogol, sob o nº 4.674.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento da sede da Prefeitura Municipal do Município de Padre Carvalho.

Art. 2º - O imóvel de que se trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O imóvel  objeto deste projeto de lei  será destinado definitivamente

para o funcionamento da sede da Prefeitura Municipal de Padre Carvalho.
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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 1.008/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.586/2007)

Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política de Saúde da Mulher Detenta.

Art. 2º - Serão beneficiadas por esta Política, as mulheres que cumprem pena ou

aguardam julgamento no sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3º - A Política de que trata esta lei visa promover a atenção integral à saúde da

população prisional feminina no âmbito do Estado.

Art. 4º - São objetivos dessa Política:

I - Aumentar a cobertura, a concentração e a qualidade da assistência pré-natal.

II - Melhorar a assistência ao parto e ao puerpério.

III  -  O  acesso  às  ações  de  planejamento  familiar,  garantindo-se  o  acesso  aos

métodos anticoncepcionais reversíveis.

IV - Diminuir os índices de mortalidade materna.

V- Aumentar os índices de aleitamento materno.

VI - Ampliar as ações de detecção precoce e controle do câncer do colo útero e da

mama,  articulando-se  a  um  sistema  de  referência  para  o  tratamento  e  o

acompanhamento da mulher.

VII - Estabelecer parcerias com outros setores para o controle das DST e de outras

patologias  prevalentes  no  grupo,  principalmente  nas  ações  dirigidas  às  gestantes

visando a prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis congênita e erradicação do

tétano neonatal.

Art. 5º - A Política será aplicado nas unidades de saúde do Estado ou em entidades

conveniadas ou em parceria com a municipalidade.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação: A criação da Política de Saúde da Mulher Detenta vazado na presente

proposta  legislativa  leva  em  consideração  uma  minoria  de  um  sistema  prisional

construído por homens e para homens, enquanto as mulheres abrigadas enfrentam

situações  específicas  e  graves,  ainda  pouco  observadas  pelo  poder  público  e

praticamente desconhecidas pela sociedade em geral.

De outra parte, a iniciativa preocupa-se em cuidar dos problemas ginecológicos, da

alta vulnerabilidade a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, além

de  minimizar  a  incidência  de  Aids  proporcionalmente  superior  à  da  população

feminina  em  geral  e  à  dos  presídios  masculinos,  cujos  indicativos  nos  levam  a

concluir tratar-se de uma séria questão de saúde pública. Abandonadas pela família

com  maior  freqüência  que  os  homens  presos,  o  programa pretende  conceder  às

mulheres um tratamento  para as  que sofrem com a separação dos filhos,  muitas

vezes deixados em situação precária, desencadeando profunda carga de depressão.

Em relação as que atravessam o período de gravidez, a Política em destaque prevê

o aumento  da  cobertura  e da qualidade na assistência  pré-natal,  tão  precária  no

sistema  atual,  e  a  melhoria  da  assistência  na  hora  do  parto  e  dos  estágios

posteriores.

A propósito, a Política solidariza-se com as mulheres na ampliação de ações de

detecção precoce e controle do câncer do colo de útero e de mama, articulando-se a

um sistema de referência para o tratamento e acompanhamento da mulher.

Convém  lembrarmos  que  a  iniciativa  não perde de vista  a  falta  de  material  de

higiene na maioria dos cadeiões e, por isso, objetiva o estabelecimento de parcerias

com  outros  segmentos  da  sociedade  para  controle  das  patologias  derivadas  do

ambiente  desumano  e  fétido  a  que  se  submetem  as  detentas,  visando  munir  o

sistema prisional de produtos alternativos e eficientes de assepsia. 

A criação da Política de Saúde da Mulher Detenta encontra respaldo nos resultados

obtidos nos últimos estudos verificados pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas

em  Aids  da  Universidade  de  São  Paulo,  que  estimaram  que  cerca  de  20%  da

população carcerária do País está infectada por alguma patologia de natureza grave

e aponta uma maior progressão entre as mulheres.

Para  se  evitar  o  recrudescimento  alarmante  de  semelhantes  números  torna-se
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imprescindível  um conjunto  de  ações  concatenadas  entre  os  diversos  setores  do

serviço de saúde pública, associado ao terceiro setor, seguramente importante aliado

na erradicação de miserável tormenta que se abate sobre o sistema prisional feminino

paulista.

Há de reconhecer que o trabalho deverá ser árduo; a tarefa multiplicadora; mas se

tem a  convicção de  que  é  preciso  respeito  ao  humano,  para  que a  mulher  seja

definitivamente valorizada, e não mais vilipendiada. 

Por semelhantes motivos, aguardamos a aprovação da iniciativa com a certeza de

que  os  meus  nobres  pares,  sensíveis  às  causas  públicas,  saberão  sopesar  a

importância o alcance e a utilidade da Política de Saúde da Mulher detenta que no

momento temos oportunidade de propor.

- 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 1.009/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.613/2007)

Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção e Controle do Diabetes em Crianças

e Adolescentes Matriculados nas Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada, no âmbito das escolas da rede pública e privada, a Política

Pública  de  Prevenção  e  Controle  do  Diabetes  em  Crianças  e  Adolescentes  com

objetivos e ações dispostos nesta lei. 

Art. 2º - São objetivos da Política:

I - detectar a doença ou evidências do quadro de possibilidades de a enfermidade

vir a ocorrer, visando evitar ou protelar seu aparecimento;

II - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce do diabetes em crianças e

adolescentes;

III - evitar ou diminuir as graves complicações decorrentes do desconhecimento do

fato de ser portador de diabetes;

IV - conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;

V  -  trabalhar  a  adequada  alimentação  dos  portadores  de  diabetes  ou  dos  que

apresentem risco de seu aparecimento;
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VI  -  aglutinar  ações  e  esforços  tendentes  a  maximizar  os  efeitos  benéficos  da

Politica Pública;

VII  -  articular  os  sistemas  municipais  e  estadual  de  ensino,  bem  assim  os

Conselhos de Educação e de Alimentacão Escolar.

Art.  3º  -  Para  a  concretização  dos  objetivos  da  Política,  serão  adotadas  as

seguintes ações pelas escolas da rede pública e privada de ensino, inclusive aquelas

mantidas por entidades filantrópicas, mas que recebam verbas do Estado:

I  -  identificação,  cadastro  e  acompanhamento  de  crianças  e  adolescentes

portadores de diabetes;

II - conscientização de pacientes, pais, alunos, professores e outras pessoas que

desenvolvam  atividades  junto  às  escolas,  quanto  aos  sintomas,  à  gravidade  da

doença e aos sintomas da hipoglicemia;

III - dar oportunidade aos portadores de diabetes de praticar diariamente exercícios

físicos adequados às suas necessidades especiais;

IV - manutenção de dados estatísticos sobre o número de crianças e adolescentes

atendidos pela Política, suas condições de saúde e de aproveitamento escolar;

V - abordagem do tema, quando da realização de reuniões de associações de pais

e mestres, ou em reuniões especialmente convocadas com eles para tal finalidade,

como forma de disseminar as informações a respeito da doença, seus sintomas e

gravidade,  modos de identificação da hipoglicemia e a importância dos exercícios

físicos e da reeducação alimentar na prevenção das complicações decorrentes da

doença, entre outras.

Parágrafo único - Os sistemas estadual e municipal de ensino articularão atuação

conjunta para a concretização das ações nas respectivas unidades.

Art. 4º - No intuito de potencializar e garantir que nenhuma criança ou adolescente

fique  excluído  dos  benefícios  desta  lei,  por  ocasião  da  matrícula  os  pais  ou

responsáveis  pelas  crianças  e  adolescentes  responderão,  sob  a  orientação  de

profissionais  da  área de saúde,  a questionário elaborado de modo serem obtidas

informações suficientes a fim de propiciar  a identificação de alunos possivelmente

portadores de diabetes ou que possam vir a desenvolvê-la.

§  1º  -  Analisadas  as  respostas  aos  questionários  e  evidenciados  sintomas  que



499
____________________________________________________________________________

apontem possibilidade de a criança ou o adolescente ser portador de diabetes, os

pais ou responsáveis serão orientados a comparecer a posto médico para consulta

médica e exame para confirmação da doença.

§ 2º - Diagnosticado o diabetes, o médico responsável comunicará o fato à direção

do estabelecimento de ensino e aos pais ou responsáveis pelo enfermo, para que

sejam tomadas as medidas necessárias a seu adequado atendimento.

§  3º  -  No  caso  de  as  respostas  ao  questionário  e  os  exames  apontarem  a

possibilidade de a criança ou o adolescente vir a desenvolver a doença, o médico

responsável tomará as mesmas providências constantes do parágrafo segundo, com

especial ênfase no aspecto da reeducação alimentar.

I - idade e número de crianças atendidas em cada estabelecimento de ensino;

II - relatório mensal informando cardápio servido diariamente;

III  -  quadro  demonstrativo  da  melhoria,  ou  não,  do  aproveitamento  escolar  das

crianças e dos adolescentes atendidos pela Política.

Art. 5º - Participarão de forma efetiva, de todas as fases da Política, os Conselhos

de Alimentação Escolar, tanto no âmbito dos Municípios quanto no estadual.

Art.  6º  -  Fica instituído,  no  âmbito  das  escolas,  o  dia  D,  14  de  novembro,  Dia

Mundial do Diabetes, como o do diálogo sobre diabetes.

Parágrafo  único  -  Os  calendários  escolares  dedicarão espaço  ao diálogo sobre

diabetes para a participação da comunidade escolar.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Em recente audiência  pública  nesta Casa na Comissão de Saúde,

tivemos  oportunidade  de  adentrar  com  pormenores  sobre  importante  tema:  o

diabetes.

A Assembleia  sempre  se  destacou  no  cenário  nacional  pela  vanguarda  e  pelo

enfrentamento. A disciplina legal do tema cria espaço e meio para a discussão e a

junção  de  esforços,  notadamente  da  esfera  pública,  no  âmbito  privilegiado  da

comunidade escolar.

Razões  estatísticas  confirmam  a  importância  temática:  o  diabetes  atinge  120
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milhões de pessoas em todo o mundo; no Brasil, são 9 milhões de pessoas atingidas

por essa doença. 

Tendo-se  em  vista  os  inúmeros  benefícios  que  o  programa  de  prevenção

proporciona  à  saúde  de  crianças  e  adolescentes  das  escolas  da  rede  pública  e

privada  de  ensino,  faz-se  necessária  a  implantação  dessa  política  no  Estado  de

Minas Gerais, para que a população seja beneficiada em todos os aspectos (com a

prevenção da doença e melhor qualidade de vida).

- 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 1.010/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.847/2007)

Dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, nas

redes pública e privada de saúde, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criada nas redes pública e privada d e saúde a política de diagnóstico e

Tratamento da depressão pós-parto.

§ 1º - Entende-se por depressão a doença que tem como característica afetar o

estado de humor da pessoa, no qual passa a predominar a tristeza.

§ 2º - Depressão pós-parto é entendida como a manifestação da depressão quando

iniciada nos primeiros seis meses após o parto. 

Art. 2° - Esta política deverá dar atendimento às g estantes atendidas no âmbito do

Estado, tendo ocorrido o parto em unidade pública ou privada de saúde, inclusive em

unidade mantida por entidade filantrópica, mas que receba verbas do Estado.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir

ou protelar seu aparecimento;

II - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da depressão pós-parto;

III  -  evitar  ou  diminuir  as  graves  complicações  para  a  mulher  decorrentes  do

desconhecimento do fato de ser portadora da depressão pós-parto;

IV - aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus efeitos benéficos;

V -  identificação,  cadastramento e acompanhamento de mulheres portadores de

depressão pós-parto;
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VI - conscientização de pacientes e de pessoas que desenvolvam atividades junto

às unidades de saúde estaduais e privadas quanto aos sintomas e à gravidade da

doença;

VII  -  manutenção  de  dados  estatísticos  sobre  o  número  de  mulheres  com

depressão pós-parto atendidas por ela e sobre suas condições de saúde;

VII  -  abordagem  do  tema,  quando  da  realização  de  reuniões,  como  forma  de

disseminar as informações a respeito da doença.

Art. 4º - Para a realização da política de que trata esta lei; poderão ser realizados

convênios  com  outras  Secretarias  ou  com  a  iniciativa  privada,  conforme  as

necessidades apresentadas para sua implantação. 

Art. 5º - Fica instituída, no calendário oficial de eventos do Estado, a Semana de

Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto.

Parágrafo único -  A Semana a que se refere  o  “caput”  deste  artigo  deverá ser

comemorada,  anualmente,  na  semana  que  compreender  o  dia  28  de  maio,  Dia

Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.

Art. 6º - Farão parte da Semana de que trata o art. 5º seminários, aulas, palestras,

concursos, cartazes e outras mídias que contribuam para a divulgação dos propósitos

estabelecidos por esta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A gestação e a chegada do bebê, normalmente, são momentos dos

mais  felizes  para  a  mulher.  Mesmo  constituindo  uma  experiência  excitante  e

recompensadora, elas têm um lado que pode ser difícil e estressante. Na gestação, a

mulher  sofre  mudanças  físicas  e  emocionais,  que  podem deixá-la  triste,  ansiosa,

confusa ou com medo (tristeza materna).

Para  muitas  mulheres,  esses  sentimentos  são  passageiros,  mas,  quando  não

cessam  rapidamente  ou  se  agravam,  podem  levar  à  depressão  pós-parto,  uma

condição  séria  que  acomete  15%  das  novas  mães  e  requer  tratamento  médico

imediato. Ela tem como principais sintomas: choro incontrolável, perda de memória,

apatia, falta de interesse no bebê, irritação, insônia, sentimento de culpa, medo de
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machucar  o  bebê  ou  se  machucar,  fadiga,  tristeza  constante,  confusão,  falta  de

concentração, falta de desejo sexual e distúrbios do sono ou do apetite. A doença

pode até mesmo levar a mãe a tentar o suicídio.

Infelizmente, na grande maioria dos casos, as mães que apresentam depressão

pós-parto  são  tratadas  como  pessoas  mimadas,  temperamentais,  imaturas,  mal

acostumadas,  etc.,  o  que  agrava  ainda  mais  o  quadro,  que  poderia  ser  de  fácil

resolução, como diz o psiquiatra Joel  Rennó Júnior,  do Instituto de Psiquiatria  da

USP: "A maioria dos transtornos pode ser revertida com psicoterapia ou técnicas de

relaxamento". 

O Ministério da Saúde não tem estimativa sobre o mal, mas trabalha com dados da

Organização  Mundial  de  Saúde  -  OMS.  Segundo  esta,  entre  60%  e  80%  das

mulheres apresentam alterações emocionais após o parto. 

O Estado de Minas Gerais vem realizando um ótimo trabalho com as gestantes,

acompanhando-as e auxiliando-as em todos  os momentos,  da gestação ao parto.

Porém, não tem uma política específica para o diagnóstico e tratamento da depressão

pós-parto, com a qual as mães e suas famílias poderiam ter maiores esclarecimentos

sobre o tema em questão. A grande maioria não tem conhecimento sobre o assunto,

e muitas vezes as mulheres sofrem caladas, com medo de serem mal compreendidas

pela família ou pela sociedade.

Para que fatos lamentáveis como os que vimos nos últimos meses não aconteçam

mais é que propomos este projeto de lei, esperando que a política aqui instituída sirva

para atender as gestantes e mães em todas as suas dúvidas e encaminhá-las para

um tratamento específico sempre que for necessário. 

O período que vai do parto até o completo restabelecimento da mãe é chamado

puerpério. É um período variável, de evolução diferente de mulher para mulher, onde,

concomitantemente  ao  efetivo  exercício  da  maternidade,  a  mulher  experimenta

profundas modificações genitais, gerais e psíquicas, com gradativo retorno ao período

não  gravídico.  Este  projeto  de  lei  assegura  a  criação  de  ações  destinadas  à

prevenção  e  tratamento  da  depressão  pós-parto,  que  ocorre  naquele  período.  O

Estado tem a responsabilidade social de implementá-las, não apenas para proteger a

saúde  das  gestantes  e  mães,  mas  principalmente  porque,  ao  fazê-lo,  estará
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protegendo suas crianças, que não teriam como se defender de uma situação em que

a doente não pode responder por seus atos. 

Lembramos  que  mães  depressivas  tendem  a  ignorar  passivamente  as

necessidades  básicas  de  seus  bebês,  ou,  pior,  podem ainda perder  o  controle  e

utilizar  a  punição  física  na  intenção  de  disciplinar  a  criança.  Assim,  a  falta  de

tratamento  terá  conseqüências  prejudiciais  às  mães,  como também prejudicará  o

desenvolvimento  cognitivo,  social  e  emocional  de  suas  crianças.  E  a  proteção  à

saúde e à vida da criança é assegurada pela Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Estatuto

da Criança e do Adolescente em seu art. 7º: "A criança e o adolescente têm direito a

proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que

permitam  o  nascimento  e  o  desenvolvimento  sadio  e  harmonioso,  em  condições

dignas de existência".

- 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 1.011/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.848/2007)

Dispõe sobre análise físico-química e bacteriológica da água potável  de mesa e

mineral comercializada no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A água potável de mesa e mineral comercializada em vasilhame final e

caminhões-pipa,  no Estado de Minas Gerais,  deve ser analisada, semestralmente,

por laboratório oficial,  para que sejam determinadas as suas características físico-

químicas e bacteriológicas.

Parágrafo único -  A água de que trata  o “caput”  deste  artigo  deve atender  aos

padrões estabelecidos pela Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da

Saúde.

Art. 2º - Considera-se vasilhame final, para efeito desta lei, todo recipiente no qual a

água  é  envasilhada,  tais  como  litros,  copos  devidamente  vedados,  bombonas  e

similares.

Parágrafo  único  -  O  rótulo  do  vasilhame  deve  conter,  obrigatoriamente,  a

composição do produto e o local da fonte.
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Art.  3º - Todas as empresas que distribuem água potável  no Estado nas formas

previstas nesta lei devem ser cadastradas e matriculadas junto ao órgão competente

do Poder Executivo.

Parágrafo único - As empresas de que trata o “caput” deste artigo ficam obrigadas a

manter  livro  especial  de  controle,  para  efeitos  de  fiscalização,  no  qual  serão

registrados os seguintes dados:

I - locais de distribuição da água;

II - quantidade de água comercializada e distribuída;

III - data da distribuição da água;

IV - local de captação;

V - nome do técnico responsável pela fonte e pelo produto.

Art. 4º - As fontes das águas comercializadas no Estado devem ser cadastradas

junto ao órgão competente do Poder Executivo.

Parágrafo único - Os proprietários devem apresentar, anualmente, a análise físico-

química e bacteriológica das fontes de que trata o “caput” deste artigo, comprovando

estarem  em  conformidade  com  os  padrões  estabelecidos  na  Portaria  nº  518,  de

25/3/2004, do Ministério da Saúde.

Art. 5º - As primeiras análises previstas no art. 1º e no parágrafo único do artigo

anterior deverão ser apresentadas em até cento e oitenta dias a contar da data de

publicação desta lei.

Art. 6º - O não-cumprimento desta lei constitui infração sanitária, com penalidades

previstas conforme a Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Há  um  segmento  da  economia  que  está  presente  no  cotidiano  da

sociedade brasileira, especialmente dos cidadãos mineiros, o qual não tem merecido

a devida atenção. Trata-se da indústria de águas minerais naturais,  setor que tem

demonstrado extraordinária pujança nos últimos anos, em termos de crescimento,

mas que não tem recebido  das  autoridades  nem  dos legisladores  a  atenção e  a

valorização que merece como alimento essencial à saúde.
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Sabemos que os recursos brasileiros de água mineral representam um patrimônio

formidável para o futuro da economia brasileira, diante da escassez mundial de água

potável que já sacrifica as populações de diversos países e que se tornará crítica nas

próximas décadas. 

Segundo estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas, no último dia 22

de março, data de comemoração do Dia Mundial da Água, atualmente, 1.100.000.000

de pessoas no Planeta passam fome e adoecem porque não dispõem de água de

qualidade  para  consumo.  2.400.000.000  não  têm  acesso a  saneamento  básico  e

3.000.000  de  pessoas,  especialmente  crianças,  morrem  a  cada  ano  de  doenças

relacionadas com o consumo de água de má qualidade.

Diante  desse quadro,  o  Brasil,  detentor  de  30% dos  recursos naturais  de  água

mineral, coloca-se numa posição privilegiada no cenário mundial, não apenas pela

disponibilidade desse rico manancial para consumo interno, mas, igualmente, pelas

divisas que poderá proporcionar ao País através das exportações, levando em conta

que a água já é considerada o “ouro transparente” do futuro próximo, mais valioso

que o petróleo e capaz de determinar o poder econômico e político das nações. Em

outras palavras, como já se afirmou, a água potável será a “commodity” mundial mais

valiosa do século XXI.

Esse cenário, por si só, a exemplo do que ocorre em muitos países desenvolvidos,

deveria merecer de parte dos governos e dos legisladores brasileiros, em todos os

níveis, atenção especial a esse rico patrimônio que temos em mãos e que tem sido

preservado unicamente pela dedicação de poucas centenas de pequenas e médias

empresas envasadoras distribuídas pelo País.

Esses esquecidos produtores de água mineral natural se colocam também como

intransigentes defensores do meio ambiente, conscientes de que a preservação da

natureza é a razão de ser da qualidade dos mananciais e da qualidade do produto

que exploram, o que, vale observar, não ocorre em outras atividades econômicas.

Não há dúvida de que o Brasil dispõe atualmente de uma legislação moderna sobre

a exploração de fontes de águas minerais. Embora editada em 1945, tal legislação se

coloca ao lado das mais  modernas normas internacionais  que regem a atividade,

compatível com o que dispõe o Codex Alimentarius, que é a bíblia mundial sobre

qualidade de alimentos e bebidas.
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Nesse  sentido,  deve-se  destacar  o  trabalho  que  vem  sendo  realizado  pela

Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais - Abinam , que tem buscado

informações e tecnologias em todo o mundo para levar nossa indústria ao seu futuro

de modernidade e rentabilidade.

Por  outro  lado,  deve-se  acentuar  que  esse  setor  de  vital  importância  para  a

economia do País e para o bem-estar da população brasileira vem sendo esmagado

por  uma  elevada  carga  de  impostos,  que,  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de

Planejamento  Tributário,  já  ultrapassa  a  casa  dos  45% e  por  falta  de  legislação

específica  que  assegure  a  qualidade  da  água  mineral  levada  ao  comércio  e  ao

consumo da população.

Estamos falando, especificamente, da omissão legislativa em relação a normas que

obriguem  os  fabricantes  de  garrafões  a  obedecer  aos  padrões  de  fabricação

especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Tais normas,

embora  vigentes,  mas  por  não  terem  poder  de  lei,  são  freqüentemente

desrespeitadas  por  produtores  inconseqüentes  e  irresponsáveis,  podendo

comprometer a qualidade da água mineral consumida, especialmente em empresas,

escritórios e residências.

Outro  aspecto  dessa  questão  é  que,  por  não  terem  um  prazo  de  validade

estabelecido por lei, essas embalagens são utilizadas até a exaustão, com evidente

comprometimento  das  suas  características  físico-mecânicas,  com  conseqüente

comprometimento da qualidade da água mineral envasada.

Todos nós sabemos que a água envasada em garrafões é a única alternativa de

consumo de água saudável nas regiões desprivilegiadas pela administração pública,

onde a falta de rede pública, as enchentes e a contaminação dos mananciais urbanos

deixam as populações carentes à mercê de doenças causadas por águas impróprias.

As  próprias  autoridades  de  saúde reconhecem que cerca  de  70% dos  leitos  nos

hospitais do SUS são ocupados por pacientes afetados por alguma forma pela má

qualidade da água que consomem. Diarréia, sarampo e leishmaniose são as mais

comuns. Portanto, assegurar que a água mineral natural, que é pura e saudável na

sua origem, não se contamine pela ação inescrupulosa de maus fabricantes e maus

distribuidores, é uma obrigação desta Casa. 
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Vale ainda lembrar estudos realizados pelo geólogo Ricardo Hirata, da USP, que

apontam para a possibilidade de muitos poços não estarem extraindo água de lençóis

subterrâneos.

Há  uma  necessidade  imediata  de  implementarmos  uma  legislação

responsabilizando  o  envasador  de  água mineral  pela  reciclagem das embalagens

utilizadas  obrigando-o  a  colocar  impressa  a  sua  logomarca  como  parte  da

embalagem. Também é primordial fazermos uma legislação para coibir e disciplinar o

transporte de água potável em caminhões-pipas.

- 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 1.012/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 448/2007)

Institui  infração  administrativa  para  fins  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Constitui  infração  administrativa,  para  fins  de  aplicação  do  Código  de

Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto, pelo fornecedor, de título

de crédito:

I - sacado contra o consumidor de forma indevida;

II - validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado indevido por

inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do fornecedor;

III - validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito já pago.

Art. 2º - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada nos termos do

disposto  no  art.  56  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  e  em  seu

regulamento.

Art.  3º  -  Os  recursos  provenientes  das  multas  aplicadas  nos  termos  desta  lei

reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou ao fundo instituído

pela pessoa jurídica do direito público que impuser a sanção.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  A proposição  em  apreço  objetiva  estabelecer  mecanismos  para  a

proteção ao consumidor quando título de crédito sacado contra ele sofrer protesto

indevido,  adotando  procedimentos  que  resultam  em  forma  mais  eficaz  para  o

restabelecimento do seu crédito.

Nos  termos  da  proposição  em  análise,  passa  a  ser  configurada  infração

administrativa,  para  fins  de  aplicação  das  disposições  constantes  no  Código  de

Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto de título de crédito sacado

de forma indevida; título que se tenha tornado indevido em face da inexecução do

contrato originário por parte do fornecedor e, ainda, título validamente sacado, ainda

que o débito correspondente a ele já tenha sido liquidado.

Segundo, ainda, o referido projeto de lei, o fornecedor que adotar, arbitrariamente,

as  condutas  tipificadas  no  art.  1º  da  proposição  estará  sujeito  às  penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, medida bastante salutar, já que tem em vista

coibir  práticas  dessa  natureza,  as  quais  ocorrem  diuturnamente  no  mercado  de

consumo.

O protesto indevido de títulos de crédito por parte da Serventia Extrajudicial faz o

nome do consumidor lesado ser imediatamente lançado nos mais diversos bancos de

dados de restrição ao crédito existentes no País. Essa prática resulta em enormes

danos e constrangimentos, sem que o fornecedor, muitas vezes, seja penalizado pela

conduta inescrupulosa.

A  proposição  em  análise  corrige  as  distorções  dessa  natureza,  tornando-se

oportuna e necessária sua aprovação por esta Casa Legislativa.

- 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 1.013/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 445/2007)

Determina  a  inclusão  da  disciplina  “Formação  de  Condutores  de  Veículos”  nos

currículos do ensino médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual de ensino
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incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos à cidadania e ao papel do

cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos nas várias disciplinas curriculares.

§  1º  -  Os  conteúdos  de  que  trata  o  “caput”  incluirão  conhecimentos  sobre  a

legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito Brasileiro, e sobre a

formação e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos seguros no trânsito.

§ 2º - A Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração do Departamento

Estadual  de  Trânsito  -  DETRAN-MG  -,  elaborará,  para  orientação  dos

estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo de formação de condutores de

veículos, bem como providenciará a divulgação de textos e a distribuição do material

didático correspondente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Nos dias 15 e 16/5/99, o Instituto Lumen, da PUC-MG, realizou em

Belo Horizonte pesquisa de opinião pública. Os dados obtidos apontam a violência

como um dos piores problemas vividos atualmente pela população, superando até as

dificuldades relacionadas com a educação e a saúde. Na opinião dos entrevistados,

que consideram o desemprego a maior causa da violência, a criação de empregos

representaria a solução mais adequada para o problema, que não corre só em Belo

Horizonte.

Outro fato preocupante é o número excessivo de acidentes de trânsito que vêm

ocorrendo ultimamente, muitas vezes com vítimas fatais. Dados apresentados pelo

DETRAN-MG dão conta de que o Código de Trânsito Brasileiro, com suas pesadas

multas  e  as  diversas  campanhas  de  divulgação  de  suas  normas,  não  tem  sido

suficiente para conter os motoristas, evidentemente despreparados para o exercício

da direção de veículos.

Considerando como grandes problemas o desemprego e a violência no trânsito,

apresento, para análise dos nobres colegas, o presente projeto de lei. A inclusão da

disciplina  “Formação de Condutores  de  Veículos”  nos currículos  do  ensino  médio

seria duplamente útil. Primeiramente, constituiria medida preventiva contra acidentes

de trânsito, familiarizando os jovens com as regras básicas de condução de veículos
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e educando-os quanto ao comportamento adequado a ser adotado no trânsito, em

uma fase da vida em que costumam assumir  afoitamente o volante. Em segundo

lugar,  prepararia  os  mesmos  jovens  para  a  obtenção  de  sua  habilitação  como

motorista, dando-lhes mais condições para sua inserção no mercado de trabalho.

A lei pretendida representaria manifestação da competência legislativa estadual em

caráter  suplementar  às  normas  estabelecidas  pela  União,  no  que  se  refere  a

“estabelecimento e implantação de educação para a segurança do trânsito”, conforme

dispõe  a  Carta  Magna  em  seu  art.  23,  XII.  Prova  desse  elevado  propósito  é  a

formatação de convênio que o Ministério da Justiça, por meio do DENATRAN, tem

celebrado  com  os  Estados  da  Federação,  objetivando  a  implantação  e  a

operacionalização  do  Projeto  Educação  -  Segurança  no  Trânsito,  instituído  pelo

DENATRAN,  em  consonância  com  as  diretrizes  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação,  no  âmbito  das  escolas  de  ensino  médio,  integrantes  da  rede  pública

estadual, visando ao aprimoramento da formação de condutores na faixa etária de 16

a 25 anos, na forma do acordo de cooperação técnica.

Por essas razões, submeto a meus nobres pares este projeto de lei, contando com

seu apoio para que ele seja aprovado.

- 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 1.014/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 446/2007)

Assegura aos professores da rede pública estadual a gratuidade para o ingresso

em espetáculos culturais do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada aos professores da rede pública estadual a gratuidade

para o  ingresso em espetáculos  culturais  promovidos ou  patrocinados  pelo  poder

público estadual.

Parágrafo único - Serão beneficiados por esta lei os professores que se acharem no

exercício da docência em estabelecimentos públicos do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o profissional da

educação deverá provar a condição referida no artigo anterior, por meio de carteira
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fornecida pela Superintendência Regional de Ensino a que estiver vinculado.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  parceria  com  redes  de  espetáculos

culturais,  no  intuito  de  viabilizar  o  expediente  do  “caput”  do  art.  1º  desta  lei,  e

promoverá os meios cabíveis de compensação para as instituições que oferecerem

modalidades de espetáculos.

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, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade possibilitar ao profissional

da  educação  diversificar  seus  conhecimentos  de  forma  assistemática,  tornando-o

mais versátil, por conseqüência, preparando-o melhor para enfrentar os desafios de

uma sala de aula. O acesso a novas informações tornou-se uma exigência do mundo

moderno.  Não  podemos  continuar  com  professores  repassando  fórmulas  prontas

para os estudantes; precisamos preparar os estudantes,  desenvolvendo sua visão

crítica. Sem dúvida, os espetáculos culturais são verdadeiros celeiros de informação.

A cultura é uma ferramenta indispensável a um ensino mais criativo.

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos professores ainda

não tenham condições para adquirir um bom livro, freqüentar espetáculos culturais,

ter acesso a informações de alto nível, de forma a assimilar novos valores e poder

repassá-los aos estudantes.

O  projeto,  portanto,  visa  a  corrigir  distorções  do  processo  de  ensino  e

aprendizagem.  Como  o  estudante  estará  estimulado  a  freqüentar  espetáculos

culturais, se os professores não lhes repassaram a importância dessa prática?

Não há como negar que o Estado tem o dever de propiciar ao seu corpo docente

condições  para  exercer  as  suas  funções.  Ser  professor  está  acima  de  saber

manusear um livro didático. O exercício pleno do magistério está diretamente ligado à

capacidade  do  professor  para  interpretar  o  texto  que  vier  a  ser  apresentado,

associando-o às práticas sociais.

Pelas  razões  expostas,  conto  com  o  parecer  favorável  dos  nobres  pares  à

aprovação desta proposição.
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- 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 1.015/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 430/2007)

Torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja, refrigerante,

suco e outros gêneros alimentícios envasados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam os fabricantes de cervejas, refrigerantes, sucos e outros gêneros

alimentícios envasados em latas de alumínio obrigados a aplicarem selo higiênico no

local de contato da boca com o recipiente.

Parágrafo único -  Para os fins do disposto nesta lei,  considera-se selo higiênico

camada fina de alumínio ou material similar, totalmente reciclável, com espessura de

aproximadamente 13m, afixada com cola alimentícia, com adesivo a frio, na borda

superior da lata, avançando em aproximadamente 1cm no corpo da lata e protegendo

toda a parte superior, local de contato com a boca. 

Art. 2º - Os gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio somente poderão

ser comercializados no Estado com a devida aplicação do selo higiênico.

Art.  3º  -  O  não-cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  fabricantes  e

comerciantes às seguintes penalidades:

I - multa de 10.000 Ufemgs - (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e interdição imediata

pelo órgão que o Poder Executivo indicar como fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo far-se-

á pela variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de

outro índice que vier a substituí-lo.

Art.  4º  -  Fica  estipulado  o  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  para  os  fabricantes

mencionados se adaptarem a esta lei.

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.
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Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O selo higiênico de que trata esta lei consiste numa película de papel

alumínio, plástico ou material similar, totalmente reciclável, afixada no local onde o

consumidor coloca a boca para consumir produtos alimentícios tais como cervejas,

refrigerantes e sucos. Esse selo tem por objetivo evitar a contaminação das latas e

embalagens em geral após terem sido envasadas. Isto porque, ainda que o processo

de  industrialização  de  produtos  alimentícios  obedeça  às  normas  de  higiene  e

esterilização, após serem distribuídas, ficam as mercadorias expostas nas prateleiras,

armazéns, estoques de supermercados, etc. - vulneráveis, portanto, à contaminação.

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, coordenada

pela Dra. Claudete Rodrigues Paula, constatou-se que cerca de 40% das latas de

alumínio de refrigerante e cerveja coletadas em bares, restaurantes e supermercados

apresentavam fungos e bactérias que podem ser prejudiciais à saúde.

Também foram encontradas bactérias,  inclusive  coliformes fecais,  que,  uma vez

ingeridos, podem causar vômito, dor de cabeça e diarréia.

Outra  constatação importante  e  que reforça  a  necessidade da aprovação deste

projeto  de  lei  é  a  de  que  a  incidência  de  colônias  e  microorganismos  foi,

aproximadamente, 80% menor nas latas que continham o selo higiênico.

Sabe-se  que  algumas  indústrias,  preocupadas  com  a  saúde  pública,

voluntariamente já vêm adotando tais medidas de proteção, pelo que merecem os

nossos  aplausos,  porém  a  grande  maioria  ainda  não  dispõe  daquele  método  de

prevenção.

Este projeto encontra amparo em nossa Carta Magna, que atribui expressamente

ao Estado o dever de zelar pela saúde da população, nos termos do art. 196, adiante

transcrito:

“Art.  196  -  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Portanto,  a  intenção  deste  projeto  de  lei  é  obrigar  os  fabricantes  de  cervejas,
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refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio a

aplicarem selo higiênico no local de contato da boca com o recipiente, sendo nosso

maior  objetivo  a  preservação  da  integridade  física  dos  nossos  cidadãos  e  a

preservação do bem maior, que é a vida.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a 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 1.016/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 447/2007)

Institui as diretrizes estaduais de educação para saúde no âmbito da rede estadual

de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A educação para a saúde, como um dos pilares da concepção de promoção

da saúde, tem o objetivo de formar cidadãos conscientes de seu papel na mudança

do atual quadro da saúde no Estado e habilitá-los para atuar no processo de melhoria

de suas condições de vida.

Art.  2º  -  Os estabelecimentos de  ensino promoverão a educação para  a  saúde

orientados basicamente pelas seguintes ações:

I  -  busca de alternativas curriculares e metodológicas integradas nos programas

educacionais  em  desenvolvimento,  a  serem  definidas  em  conformidade  com  as

diretrizes gerais de organização do ensino nas escolas estaduais, com as orientações

da Secretaria de Estado da Educação e das superintendências regionais de ensino e

com  a  proposta  pedagógica  aprovada  pelos  colegiados  escolares  em  cada

estabelecimento de ensino;

II  -  aproveitamento  dos  recursos  e  tecnologias  disponíveis,  como  vídeos  e

programas  audiovisuais  veiculados  pelos  Ministérios  da  Educação  e  da  Saúde  e

outros;

III  -  apoio  às  iniciativas  de  caracteres  local  e  regional  e  à  participação  da

comunidade interessada;

IV -  realização de parcerias entre o Estado, municípios, órgãos governamentais,
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organizações da sociedade civil e outros interessados;

V  -  avaliação  permanente  das  ações  desenvolvidas,  visando  ao  seu  adequado

planejamento e, conforme o caso, à sua reorientação.

Art. 3º - Os programas, as atividades e outras propostas desenvolvidos conforme as

estratégias adotadas em cada estabelecimento de ensino visarão, precipuamente, à

garantia  de educação sanitária básica ao educando,  compreendendo os seguintes

conteúdos mínimos:

I - noções de higienes corporal e ambiental;

II  -  educação  alimentar  e  prevenção  de  doenças  decorrentes  de  maus  hábitos

alimentares;

III - noções de saneamento básico e de preservação do meio ambiente;

IV - orientações sobre:

a) sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepção;

b)  prevenção,  sintomatologia  e  diagnóstico  da  AIDS  e  de  outras  doenças

sexualmente transmissíveis;

VI - esclarecimentos acerca dos problemas advindos do uso de drogas e bebidas

alcoólicas e da prática do tabagismo;

VII - informações sobre doenças imunopreveníveis e vacinas.

Art.  4º  -  A  execução  das  ações  relativas  à  educação  para  a  saúde  será

desenvolvida por meio da celebração de convênios ou instrumentos congêneres entre

a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde, com vistas à

capacitação dos profissionais do Quadro de Pessoal do Magistério para a respectiva

função.

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, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Consideramos,  ao propor  este  projeto  de  lei,  que a  educação e  a

saúde são determinadas na sociedade pelas condições de vida e de trabalho e pela

forma como é organizada a produção da vida material. 
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Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a falta de saúde

está  ligada  às  carências  crônicas  da  educação,  que  condenam  principalmente  a

população mais pobre aos males da desnutrição, da falta de saneamento básico, das

doenças já controladas. 

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova maneira de ver

a saúde, privilegiando a prevenção e a formação consciente e crítica de cidadãos

capazes do cuidado essencial com o próprio corpo, com o ambiente que o circunda e

com o necessário respeito ao próximo. 

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo Leonardo Boff,

"cuidar  da  vida  que  o  anima,  cuidar  do  conjunto  das  relações  com  a  realidade

circundante, relações essas que passam pela higiene, pela alimentação, pelo ar que

respiramos, pela maneira como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de

um determinado espaço ecológico" (“in" “Saber Cuidar: a Ética do Humano". Editora

Vozes, 1999.).

- 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 1.017/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 437/2007)

Cria  o  Programa Primeiro  Crédito  para  a  Juventude Rural  no  Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica instituído o Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural no

Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O  Programa  tem  por  objetivo  financiar  atividades  agropecuárias,

agrossilvicultura, turismo rural, agroturismo, artesanato rural e aqüicultura, com base

nos princípios da agroecologia e da agricultura orgânica, nas seguintes modalidades:

I  -  custeio:  financiamento dos beneficiários  enquadrados como jovens rurais,  de

acordo com o projeto específico de financiamento;

II  -  investimento:  financiamento  da  implantação,  ampliação ou modernização da

infra-estrutura  de  produção  e  serviços  na  propriedade  rural,  de  acordo  com  os

projetos de empreendimentos com interesses individuais ou coletivos (associações ou

cooperativas);
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III - aquisição de terra: financiamento para aquisição de terras por jovens que não

possuam  propriedade  ou  sejam  parceiros,  posseiros,  arrendatários,  meeiros  ou

trabalhadores assalariados rurais.

Art. 3º - São beneficiários do Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural os

jovens rurais com idade de 18 a 32 anos:

I - filhos de assentados pelos programas nacional e estadual de reforma agrária;

II - trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar;

III - remanescentes de quilombos e indígenas;

IV - que exploram a terra na condição de posseiro, meeiro, arrendatário, parceiro ou

assalariado rural;

V - que não disponham de título de propriedade;

VI - que tenham o trabalho familiar  como base na exploração das atividades na

propriedade rural;

VII - que obtenham renda bruta anual familiar  de até R$30.000,00, excluídos os

proventos vinculados a benefícios previdenciários provenientes de atividades rurais.

Art. 4º - Os créditos podem ser concedidos de forma individual, coletiva (quando

formalizados com grupo de jovens agricultores familiares, para finalidades coletivas)

ou grupal (quando formalizados com grupo de jovens agricultores, para finalidades

individuais), com base nos princípios do associativismo e do cooperativismo.

§ 1º - A liberação dos créditos exigirá projeto técnico que demonstre a viabilidade

técnica, econômica, ambiental e social do empreendimento.

§ 2º - A EMATER-MG e os sindicatos de trabalhadores rurais serão os responsáveis

pelo fornecimento da carta de aptidão para o acesso ao crédito.

Art. 5º - O Poder Executivo, através de regulamentação, disporá sobre as fontes de

recursos para a viabilização do Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural,

bem como sobre as formas de garantia para concessão do crédito pelas instituições

financeiras credenciadas.

Art. 6º - A gestão do Programa se dará através de um Conselho de Administração

formado pela EMATER-MG, o qual deliberará sobre a fiscalização, a aplicação dos

recursos e a inclusão de novos jovens rurais.

Art. 7º - A prestação de contas será feita pelo Conselho da EMATER-MG e pelos
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agentes financeiros credenciados pelo Poder Executivo, que serão os responsáveis

pelo  acompanhamento  da  liquidação  dos  créditos  nas  respectivas  datas  de

vencimento, dentro de cada modalidade de crédito, nos mesmos modelos adotados

na liberação dos recursos na linha do PRONAF.

Art. 8º - A assistência técnica, a extensão rural e a formação profissional, vinculadas

ao Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural, se darão nos termos dos arts.

247 e 11, inciso VIII, da Constituição Estadual e serão prestadas:

I - pela EMATER-MG;

II  -  pelas  Secretarias  Municipais  de  Agricultura,  através  dos  seus  Conselhos

Municipais Agropecuários;

III  -  por  associações  de  produtores,  cooperativas,  universidades  e  outras

instituições conveniadas.

Art.  9º  -  Os  limites  e  os  prazos  para  reembolso  dos  financiamentos  serão  os

seguintes:

I - custeio: o limite máximo será R$3.000,00 (três mil reais), com prazo de um ano

para liquidação do financiamento, a partir da contratação;

II - investimento: o limite máximo será R$10.000,00 (dez mil reais), com prazo de

oito anos para a liquidação do financiamento, incluídos três anos de carência, a partir

da contratação, sendo que, no caso específico de reflorestamento, os prazos serão

de doze anos para a liquidação e seis anos de carência;

III - aquisição de terra: o limite máximo será R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

com prazo de vinte anos para a liquidação do financiamento, incluídos três anos de

carência, a partir da contratação.

Parágrafo único -  Os limites  de crédito para cada modalidade de financiamento

serão  atualizados  monetariamente  a  cada  exercício  fiscal,  tendo  por  base  a

poupança.

§ 1º - Os jovens beneficiados pelo Programa poderão ter renovação automática de

seu contrato como bônus de adimplência, quando os pagamentos forem efetuados

nos seus respectivos vencimentos, até o final do contrato.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  Os  jovens  têm  merecido  apenas  referências  nos  processos  de

negociação  de  políticas  junto  aos  órgãos  oficiais  e  como parte  de  estatísticas  e

registros, mas pouco se tem feito para considerá-los como pessoas beneficiárias nos

programas de crédito para agricultura no Brasil.

A juventude tem uma importância vital para o futuro da agricultura familiar em Minas

Gerais e no Brasil, mas há algum tempo tem estado à margem das principais políticas

públicas adotadas pelos Governos, principalmente em relação ao acesso ao crédito.

Outra  dificuldade  enfrentada  pela  juventude  rural  ocorre  no  acesso  às  novas

tecnologias,  a  qual  prejudica  o  uso  destas  no  processo  produtivo  e  reduz  sua

competitividade no mercado globalizado e dinâmico do setor agropecuário.

Atualmente, menos de 20% da população mineira é rural. Uma forma de viabilizar

social  e economicamente parte da juventude, para que permaneça no meio rural,

gerando renda e emprego, é utilizar alternativas que propiciem o desenvolvimento

sustentável e, assim, garantam a manutenção dos jovens no meio rural.

A opção pelo atual modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira deixou a

agricultura  familiar  à  margem  das  políticas  públicas  específicas  para  a  juventude

rural,  herdeira  de  solos  empobrecidos  e  águas  contaminadas,  excluindo  esse

segmento  estratégico  para  a  preservação  da  biodiversidade  e  a  garantia  da

segurança alimentar brasileira.

Esse processo teve influência direta na saída em massa de jovens do meio rural.

Hoje temos no campo uma população envelhecida, com idade média superior a 55

anos, sem perspectivas de melhorias caso as condições atuais das políticas públicas

permaneçam inalteradas.

Na Constituição Federal, no Capítulo III, que trata da Política Agrícola e Fundiária e

da Reforma Agrária, define-se, nos arts. 184 a 191, o papel do Governo Federal no

apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário.

A finalidade do  Programa Primeiro  Crédito  é  dar  apoio  financeiro  às  atividades

agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de

trabalho do jovem rural e sua família. É uma linha de crédito específica para jovens

rurais, com idade entre 18 e 32 anos, que visa possibilitar investimentos e custeio na

propriedade, na formação e capacitação técnica e na aquisição de terra.
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O Primeiro Crédito atenderá a uma demanda reprimida de grande interesse social.

Apoiará um setor fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Minas

Gerais. Além disso, o custo da geração de um emprego na área agrícola é 28 vezes

menor que no meio urbano. Ressalte-se que é o setor da economia que responde

mais rapidamente aos investimentos realizados. O Programa Primeiro Crédito é mais

um  instrumento  que  se  oferece  ao  Poder  Executivo  Estadual  em  apoio  ao

desenvolvimento da agricultura familiar em nosso Estado.

- 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 1.018/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 439/2007)

Dispõe  sobre  bloqueador  de  celulares  em  presídios,  casas  de  detenção,

penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  obrigado  a  instala r  Bloqueador  de  Sinais  de

Radiocomunicações  -  BSR  -  nas  penitenciárias,  nas  casas  de  detenção,  nos

presídios, nos distritos policiais e nas cadeias públicas no Estado.

Art. 2° - A antena utilizada no sistema de bloqueio s de sinais de radiocomunicações

deve  ser  certificada  e  homologada  de  acordo  com  a  regulamentação  específica

emitida ou adotada pela ANATEL.

Art.  3° -  A  potência  entregue  pelo  transmissor  à  an tena  deve  ser  a  mínima

necessária à realização efetiva do bloqueio dos serviços de radiocomunicação. 

Art. 4° - As faixas de radiofreqüências para operaç ão de BSR são as previstas nos

regulamentos  de  canalização e  condições  de  uso das  faixas  de  radiofreqüências

utilizadas para acesso a serviços de telecomunicações.

Art.  5° -  O  BSR  não  deve  interferir  em  radiofreqüên cias  ou  faixas  de

radiofreqüências fora dos limites estabelecidos para interferência com a finalidade de

bloqueio de sinais de radiocomunicações.

Art. 6° - A ação do BSR deve ser eficaz para toda e  qualquer tecnologia aplicável

aos serviços de radiocomunicações utilizados na localidade selecionada.
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Art. 7° - O BSR e os demais equipamentos do sistema  de bloqueio de sinais de

radiocomunicações  devem  ser  resistentes  às  condições  ambientais  relativas  a

ambientes externos, sujeitos a intempéries.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O processo de bloqueio de celulares consiste em instalar equipamento

destinado a bloquear sinais de radiocomunicação. A sociedade brasileira convive com

a insegurança diária gerada pelo avanço da marginalidade em todos os segmentos.

Embora a telefonia celular tenha surgido para facilitar a vida dos cidadãos, há uma

modalidade de telefone celular recentemente utilizada por marginais, a dos celulares

pré-pagos,  que  têm  motivado  a  realização  de  inúmeras  ocorrências  policiais

lamentáveis, entre essas, a de seqüestros, a de formação e comando de quadrilhas. 

A fim de preservar o que nos é possível no âmbito de nosso Estado e com o desejo

de que outros Estados acompanhem o mesmo processo, apresentamos este projeto

de lei, acreditando que, dessa forma, serão minimizadas as oportunidades do uso

desregrado de telefones celulares.

-  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 1.019/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 442/2007)

Dispõe sobre aquisição de unidades habitacionais por integrantes da Polícia Militar,

do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Aos integrantes  da Polícia Militar,  do Corpo de Bombeiros  Militar  e da

Polícia Civil  do Estado que, comprovadamente, não sejam proprietários de imóvel

residencial  ou  mutuários  do  Sistema  Financeiro  de  Habitação  -  SFH  -,  fica

assegurado o direito de se habilitarem para aquisição de unidades pertencentes aos

conjuntos habitacionais construídos pelo poder público estadual.

I  -  Poderão  usufruir  o  benefício:  todos  os  policiais  civis,  bombeiros  e  policiais
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militares em atividade, independentemente de suas patentes;

II - aqueles que estão temporariamente afastados por motivos de saúde.

Parágrafo único - Terão crédito previamente aprovado, um ano de carência e prazo

de até vinte e cinco anos para quitação do imóvel os que comprovarem mais de cinco

anos de serviço.

Art.  2º  -  As  unidades  habitacionais  não  poderão  ser  vendidas  ou  locadas  pelo

adquirente até a quitação total do imóvel.

Art. 3º - O art. 1° da Lei nº 11.830, de 6 de julho  de 1995, fica acrescido do seguinte

inciso VIII:

“Art. 1° - ........................................ .......

VIII - construção de unidades habitacionais para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros

Militar e Polícia Civil.”.

Art. 4º - O Poder Executivo providenciará para que, no mínimo, 10% (dez por cento)

das  unidades  constantes  dos  conjuntos  habitacionais  referidos  por  esta  lei  sejam

reservados aos integrantes da Polícia Militar,  do Corpo de Bombeiros Militar  e da

Polícia Civil.

Art.  5º  -  O  disposto  nesta  lei  aplica-se  aos  conjuntos  habitacionais  construídos

exclusivamente  com  recursos  públicos  do  Estado,  bem  como  àqueles  para  cuja

construção o poder público estadual tenha contribuído de alguma forma.

Art. 6º - Ficam quitados os imóveis financiados pelo Fundo Estadual de Habitação,

adquiridos por  policiais civis,  policiais militares e bombeiros  militares, em caso de

invalidez permanente ou morte.

Parágrafo único -  A invalidez do beneficiário  será declarada por  serviço médico

oficial, obedecendo-se à Classificação Internacional de Doenças - CID.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

a serem contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Os baixos salários que são atribuídos aos integrantes da Polícia Militar,

do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  da  Polícia  Civil  do  Estado  trazem-lhes,  como

conseqüência, a impossibilidade da conquista da casa própria.
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Essa assertiva é constatada facilmente quando se verifica que são inúmeros os

policiais  militares  que,  para  sobreviver,  são  obrigados  a  morar  em  condições

precárias, em locais que não são compatíveis com as funções que exercem.

Com  efeito,  é  comum  aos  jornais  apontarem  casos  de  policiais  que  habitam

casebres,  nas  favelas  da  Capital  e  em periferias,  convivendo  diuturnamente  com

marginais, o que dificulta e prejudica sua atuação profissional.

Dentro desse quadro, parece-nos justo que o poder público se preocupe com o

problema, oferecendo soluções para diminuir as suas conseqüências negativas.

Assim,  estamos  apresentando  este  projeto  de  lei,  cujo  objetivo  é  garantir  aos

policiais que, comprovadamente, não sejam proprietários de imóveis residenciais o

direito  de  disputarem  uma  unidade  nos  conjuntos  habitacionais  construídos  com

recursos públicos ou com a participação do Estado.

Como os beneficiados são servidores que estão sempre colocando em risco suas

vidas para proteger a sociedade, nada mais justo que o Estado os assista se forem

colhidos pelo infortúnio e se tornarem inválidos para o exercício da função, conforme

também pretende este projeto, que se propõe a servir  de instrumento para tentar

minorar esse drama que muito aflige os policiais e os seus familiares, quando são

acometidos por acidentes que os tornam inválidos para combater o crime. 

Esses casos são muito freqüentes entre os policiais civis e militares e bombeiros

militares, que, na defesa da sociedade, são vitimados e remetidos para a reserva com

soldos bastante baixos. 

Assim, é indispensável que o Poder Legislativo cumpra o seu papel institucional de

resguardar  a  integridade  física  e  moral  daqueles  que  são  responsáveis  pela

segurança pública em 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 Nº 1.020/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 536/2007)

Dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas penitenciárias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O ingresso de visitantes nas penitenciárias estaduais será monitorado por

meio  de  equipamento  de  raios  X,  destinado  a  evitar  a  entrada  de  material

considerado prejudicial aos objetivos da execução penal.

Parágrafo único - As especificações técnicas e os procedimentos operacionais para

a utilização dos equipamentos de que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos

em regulamento.

Art. 2° - Os recursos para a instalação dos equipam entos de que trata esta lei serão

oriundos do Fundo Penitenciário  Estadual,  instituído pela Lei  n° 11.402, de 14 de

janeiro de 1994.

Art. 3º - O prazo para a instalação dos equipamentos de que trata esta lei é de um

ano, contado da data da publicação desta lei.

Art.  4° -  As  penitenciárias  de  que  trata  o  art.  1° que  não  cumprirem  o  prazo

estabelecido no  art.  3° ficam impedidas de receber  verba do Fundo Penitenciário

Estadual  para  qualquer  outro  fim,  até  que  seja  concluída  a  instalação  dos

equipamentos de que trata esta lei.

Art. 5º - O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  3º  -  Com  o  objetivo  de  garantir  a  segurança,  serão  instalados,  nos

estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos de raios X e outros

elementos necessários para impedir  a entrada de qualquer  tipo de arma, droga e

objetos não permitidos.

Parágrafo  único  -  Toda  pessoa  que  ingressar  no  estabelecimento,  inclusive  as

relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será submetida a exame de detecção de

metais e a monitoramento por meio de equipamento de raios X, não sendo admitida

dispensa, sob nenhum pretexto.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A imprensa  noticia  a  todo momento  a  prisão de pessoas portando

objetos,  nos  lugares  mais  insólitos,  destinados  a  frustrar  a  execução  penal  pelo

ingresso clandestino de materiais e substâncias nas penitenciarias, por via de regra
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introduzidos  dolosamente  por  pessoas  mal  intencionadas.  Isso  possibilita  aos

reclusos  a  continuação  do  exercício  de  suas  atividades  criminosas,  ainda  que

encerrados em suas celas, dificultando seu reingresso na sociedade.

De outra sorte vemos pessoas bem intencionadas, como as mães dos reclusos,

sofrerem revistas  constrangedoras  e  humilhantes  que as  afetam emocionalmente,

visto que pretendem apenas levar seu carinho e amor aos filhos que se encontram

encarcerados, o que muito contribui para sua ressocialização.

Está  comprovado,  com  fundamento  na  experiência  corrente,  que  os  portais

detectores de metais,  uso comum nas portarias  de prédios  públicos,  não estão à

altura da criatividade criminosa.

Tais equipamentos são ajustados segundo as dimensões do objeto metálico que se

pretende monitorar. Com sensibilidade máxima detectam até mesmo chaves, relógio,

jóias e outros objetos miúdos e inofensivos. No entanto, essa sensibilidade pode ser

comprometida  mediante  o  envolvimento  do  objeto  pelos  tecidos  moles  do  corpo.

Segundo o depoimento de especialista em audiência pública nesta Casa, para que

um relógio metálico não seja detectado pelo equipamento basta cobri-lo com a mão.

Da  mesma  forma,  um  telefone  celular  passará  incólume  pelo  portal  se  estiver

introduzido na cavidade vaginal.

É  de concluir,  portanto,  que o  emprego desses portais  não basta para  evitar  o

ingresso  clandestino  de  objetos  prejudiciais  à  segurança  da  instalação  penal.

Segundo  especialistas  experientes  no  trato  com  assuntos  relacionados  com  a

questão  carcerária,  o  equipamento  adequado  à  monitoração  de  ingressos  em

presídios é o portal de raios X, tal como já empregado em aeroportos estrangeiros de

grande movimento de passageiros, em face dos altos riscos de atentados terroristas.

Sabemos dos prejuízos causados pelo ingresso clandestino de armas, drogas e

telefones celulares em nossas penitenciárias: rebeliões, comércio ilícito, corrupção,

capacidade de gerenciamento da criminalidade externa a partir das celas da prisão.

Entendemos que os danos e prejuízos que decorrem desses atos, para a sociedade e

para  as  instituições,  não  diferem  significativamente  daqueles  provocados  por

atentados terroristas. Além de serem quantificados em números de mortes,  esses

prejuízos atestam e perpetuam a inutilidade das penas de privação de liberdade para
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os condenados considerados incorrigíveis. Há que tomar providências para evitar a

continuação desse estado de coisas, ainda que a um custo mais alto, pelo emprego

de tecnologia  de detecção mais  sofisticada.  Em nosso entendimento,  as  mesmas

circunstâncias que justificaram a edificação, pela União, das chamadas penitenciárias

de segurança máxima, também justificam o acréscimo de despesas decorrente do

emprego dos portais de raios X, razão pela qual nos decidimos pela apresentação

deste projeto de lei.

A matéria de que trata a proposta se situa na esfera de competência do legislador

estadual. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, I, insere na órbita de

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de

normas de direito penitenciário.

A Constituição Estadual, por sua vez, estabelece, no seu art. 10, VI, que compete

ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da

pessoa  e  do  patrimônio.  Acrescenta,  ainda,  no  art.  10,  XV,  “a”,  que  ao  Estado

compete legislar concorrentemente com a União sobre direito penitenciário.

Na  certeza  de  que  nossa  iniciativa  constitui  um  aperfeiçoamento  oportuno  e

relevante para o ordenamento jurídico federal, esperamos poder contar com o valioso

apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação 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 1.021/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 538/2007)

Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal simplificados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O proprietário ou posseiro rural cuja propriedade ou posse tenha até 150ha

(cento e cinqüenta hectares) com mais de 50% (cinqüenta por cento) da área coberta

de  vegetação  submetida  a  regimes  de  preservação  permanente  e  reserva  legal

poderá apresentar no órgão competente plano de manejo florestal simplificado

Parágrafo único - Considera-se plano de manejo florestal simplificado o documento

elaborado por profissional legalmente habilitado, segundo orientação técnica emitida
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pelo órgão competente, que leve em consideração, no mínimo:

I - as características fisiográficas da propriedade;

II - a tipologia da cobertura vegetal;

III - a vocação produtiva da região em que a propriedade está inserida.

Art.  2º  -  Os  planos  de  manejo  florestal  simplificados  destinam-se  a  dotar  as

propriedades rurais mencionadas no art. 1º de instrumento voltado para a viabilização

de sua exploração econômico-social.

Art.  3º  -  Aos  proprietários  rurais  de  áreas  até  50  ha  (cinqüenta  hectares)  fica

assegurada,  em  conformidade  com  o  inciso  XIII  do  art.  248  da  Constituição  do

Estado, a gratuidade da assistência técnica pelo Estado, diretamente ou por meio de

empresa pública, para a elaboração do plano de manejo florestal simplificado previsto

nesta lei.

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, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Inúmeros  produtores  rurais  do  Estado  de  Minas  Gerais  estão

obrigados a elaborar planos de manejo florestal para terem acesso à exploração de

parcelas de suas propriedades cobertas por vegetação nativa.  A exigência é legal

e necessária para a proteção do meio ambiente, ideal perseguido por todos nós.

Entretanto,  o Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -  tem demonstrado excessivo

rigor  na  análise  e  na  aprovação  desses  planos,  deixando  pouca  margem  aos

proprietários  rurais  para  auferirem  rendimentos  mínimos  de  suas  terras.  Essa

dificuldade é especialmente notória nas propriedades que têm mais de 50% de sua

superfície  sob regime legal  especial,  como áreas  de  preservação  permanente  ou

reserva legal.

Na  verdade,  o  plano  de  manejo  florestal  simplificado  para  as  hipóteses

mencionadas  no  projeto  atende  a  reivindicação  do  setor  agropecuário.  Nas

discussões ocorridas nesta Casa por ocasião da elaboração da atual lei de proteção à

biodiversidade e de política florestal em vigor, os produtores e posseiros rurais, além
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de  outros  segmentos  diretamente  envolvidos  com  a  questão,  reclamavam  um

tratamento diferenciado por parte do IEF para as pequenas e médias propriedades no

tocante ao aproveitamento do solo para fins alternativos. Como se sabe, o plano de

manejo florestal é um documento complexo e caro, elaborado por técnico legalmente

habilitado.  Assim,  é  preciso  criar  um  mecanismo  alternativo  para  permitir  a  tais

produtores  explorarem  economicamente  suas  terras,  sem  prejuízo  para  o  meio

ambiente.  Por  fim,  a iniciativa  legislativa está  amparada no “caput”  do  art.  65  da

Constituição do Estado.

Por isso, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do projeto de lei que

apresentamos,  por  se  tratar  de  matéria  que  cria  uma  alternativa  técnica  para  a

viabilização econômica das propriedades rurais de pequeno porte.

-  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 1.022/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 535/2007)

Estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial, de sacola

plástica ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O estabelecimento comercial que fornecer ao consumidor sacolas plásticas

para  a  embalagem  e o  transporte  de  produtos  adquiridos  no  varejo  fará imprimir

nessas sacolas, em caracteres visíveis,  a  capacidade e a carga máxima por  elas

suportada.

§ 1º - A capacidade será expressa em centímetros ou metros cúbicos, e a carga

máxima será expressa em gramas ou quilogramas.

§  2º  -  Não  se  aplica  o  disposto  no  “caput”  às  embalagens  destinadas  ao

acondicionamento  ou  à  pesagem  de  produtos  no  interior  de  estabelecimento

comercial.

Art. 2º - Fica o estabelecimento comercial proibido de fornecer embalagem plástica

sem alças para a finalidade prevista no “caput” do art. 1º desta lei.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
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previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

oitenta dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem às suas

disposições.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  As  sacolas  plásticas  fornecidas  por  supermercados,  farmácias,

sacolões e outros estabelecimentos comerciais com a finalidade de embalar produtos

vêm  oferecendo  sérios  riscos  ao  consumidor.  Várias  são  as  denúncias  sobre

estabelecimentos  que  sobrecarregam  esse  tipo  de  embalagens  com  produtos  de

dimensões e peso além do suportado. As conseqüências dessa prática colocam em

risco  a  integridade  física  do  consumidor,  pois,  ao  atravessar  ruas,  retirar  suas

compras  de  veículos,  subir  escadas etc.,  as  embalagens  rompidas podem conter

garrafas, vidros, latas e outros produtos que,  além do prejuízo da quebra, podem

causar ferimentos.

Por  se  tratar  de  iniciativa  de  grande  importância  na  proteção  e  defesa  do

consumidor, solicitamos o apoio dos 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 1.023/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 436/2007)

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o fornecedor varejista, no âmbito do Estado, nos casos de cessão

gratuita de sacolas ou sacos ao consumidor, para acondicionamento de mercadorias,

obrigado a disponibilizar material reciclável ou biodegradável.

Art. 2º - É facultado ao consumidor optar pelo uso de sacolas ou sacos plásticos

que  serão  comercializados  pelo  estabelecimento,  devendo  o  preço  unitário  ser

afixado nos caixas, para conhecimento público.
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Parágrafo único - O estabelecimento comercial não fornecerá sacolas nem sacos

plásticos gratuitamente.

Art. 3º - Fica criada a Taxa pela Reciclagem de Embalagens.

§ 1º - A taxa referida neste artigo incidirá sobre a cessão de que trata o art. 1º e terá

valor  correspondente ao  custo do serviço  de  reciclagem do material  utilizado nas

embalagens, nos termos de tabela a ser publicada no regulamento.

§ 2º -  O fornecedor recolherá o tributo a que se refere este artigo na forma do

regulamento.

Art.  4º  -  O  fornecedor  que  não  cumprir  o  disposto  nesta  lei  ficará  sujeito  às

seguintes penalidades, a serem graduadas nos termos do regulamento:

I - advertência;

II - multa de até 20.000 (vinte mil) Ufemgs; 

III - suspensão de atividades por até trinta dias;

IV - perda da licença para funcionamento.

Art. 5º - Para obtenção de licença ambiental junto ao órgão estadual competente, os

fornecedores deverão se adequar aos dispositivos de que trata esta lei.

Art.  6º  -  O  poder  público  incentivará  o  uso  de  embalagens  permanentes  pelo

consumidor.

Art.  7º  -  Compete  ao  órgão ambiental  estadual  a  fiscalização e  a  aplicação do

disposto nesta lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até sessenta dias

contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Os sacos plásticos, por serem muito empregados na embalagem final

de  mercadorias  pelos  varejistas  de  todo  o  Estado,  têm  ampla  capacidade  de

dispersão nas áreas habitadas. Não tendo destinação adequada - seja por deficiência

dos  serviços  de  coleta  de  lixo,  seja  por  negligência  dos  usuários  -  provocam

entupimentos nas redes de drenagem de águas pluviais, degradam os solos urbanos

e os cursos d’água.
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A cidade  de  Belo  Horizonte  tem  aproximadamente  30.000  bueiros  que  estão

constantemente entupidos por resíduos de toda natureza; entre eles, os sacos e as

sacolas plásticas são os maiores responsáveis por esses entupimentos, não obstante

profícuo trabalho da SLU. Desses bueiros são retiradas mensalmente cerca de 20

toneladas de entulho, incluindo sacos e sacolas plásticas.

Ressaltamos  que  os  sacos  e  sacolas  plásticas  não  são  biodegradáveis  e  sua

reciclagem é economicamente inviável. Já o papel, por exemplo, é biodegradável e

reciclável,  além  de  produzido  a  partir  de  maciços  florestais  cultivados  com  essa

finalidade, e cujo aumento da demanda, que ocorrerá em função da produção dessas

embalagens, não causará danos às florestas nativas brasileiras.

Pesquisas realizadas para este fim mostraram que enquanto uma sacola plástica

acomoda 3,5 itens, uma sacola de papel pode acomodar até 10 itens, provocando

uma redução significativa no custo.

Trata-se,  sem  dúvida,  de  um  problema  de  educação  ambiental,  cuja  solução

demanda  ações  com  resultados  concretos  a  médio  ou  longo  prazo.  Por  isso,

apresentamos  este  projeto  de  lei  que  propõe  uma  ação  de  curto  prazo,  com

resultados práticos imediatos. O uso de embalagens recicláveis e biodegradáveis é

quase inofensivo ao meio ambiente, e sua rápida degradação deverá minimizar os

impactos ambientais gerados pelas embalagens plásticas, até que as ações de cunho

educacional possam alinhar  os trabalhos de competência do poder público com a

participação consciente da sociedade.

- 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 1.024/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 477/2007)

Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do Procon Estadual e do Municipal

na nota fiscal de venda ao consumidor emitida pelos estabelecimentos comerciais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a inclusão de telefone e endereço do Procon Estadual e do
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Municipal  na  nota  fiscal  de  venda  ao  consumidor  emitida  pelos  estabelecimentos

comerciais do Estado.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  responsáveis  pela

infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, e

em legislação complementar.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  tem  como  finalidade  orientar  e  facilitar  o  acesso  do

consumidor  aos  órgãos  de  fiscalização  do  Estado,  na  defesa  de  seus  direitos

fundamentais.

O consumidor, muitas vezes, não tem conhecimento e nem acesso a esses órgãos,

simplesmente  por  falta  de  informação.  Esse  projeto  de  lei  cria  um  importante

mecanismo de informação por meio do qual o Estado divulga ao consumidor este

instrumento de cidadania, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, sobre

a proteção do consumidor, em seu art. 6º, inciso VII.

Visa ainda o projeto garantir ao consumidor informações sobre o acesso do cidadão

aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou à reparação de

danos  patrimoniais  e  morais  -  individuais,  coletivos  ou  difusos  -,  assegurada  a

proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

São esses os motivos que nos levam a apresentar  este  projeto de lei  que ora

submetemos à deliberação dos nobres pares desta Casa.

- 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 1.025/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 478/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e dos prontos-socorros de possuir

macas  e  cadeiras  de  rodas  dimensionadas  para  pessoas  obesas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e outras

unidades de saúde, públicas ou privadas são obrigados a possuir macas e cadeiras

de rodas dimensionadas para o atendimento de pessoas obesas.

Parágrafo único - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e

outras unidades de saúde, públicas ou privadas terão o prazo de cento e vinte dias

para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo.

Art.  2º  -  Os  Hospitais,  prontos-socorros,  postos  de  atendimento  ambulatorial  e

outras unidades de saúde, públicas ou privadas que descumprirem esta lei estarão

sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo índice

oficial, na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição a ser aplicada

ao responsável pelo estabelecimento público que não observar o que determina esta

lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A obesidade é atualmente um dos mais graves problemas de saúde

pública. Sua incidência vem aumentando acentuadamente nas últimas décadas, até

mesmo  nos  países  em  desenvolvimento,  o  que  levou  a  doença  à  condição  de

epidemia global, na opinião de especialistas.

Estudos  epidemiológicos  em  populações  latino-americanas  têm  relatado  dados

alarmantes. À medida que se consegue erradicar a miséria entre as camadas mais

pobres da população, a obesidade desponta como um problema mais freqüente e

mais grave que a desnutrição. É o fenômeno da transição nutricional. O tratamento da

obesidade,  entretanto,  continua  produzindo  resultados  insatisfatórios,  em  grande

parte  por  estratégias  equivocadas  e  pelo  mau  uso  dos  recursos  terapêuticos

disponíveis. 
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Ante as atuais evidências, podemos estimar que o padrão de vida sedentária, aliado

a uma alimentação incorreta,  certamente irá continuar  e piorar no futuro;  portanto

novas  estratégias  devem  ser  implementadas  para  amenizar  os  problemas  que  a

obesidade acarreta à população; inclusive aqueles relacionados com a ergonomia

das  macas hospitalares,  sendo fator  importante  para diminuir  constrangimentos  e

acomodar adequadamente as pessoas que venham a utilizar tal equipamento médico.

- 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 1.026/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 423/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  identificação  dos  freqüentadores  de  casas

noturnas, e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam as  casas  noturnas,  danceterias,  boates e  similares  obrigadas  a

instalar equipamento de gravação fotográfica de documento, a fim de identificar os

freqüentadores.

§ 1º  -  O equipamento deve ser dotado de mecanismo que grava a imagem do

documento de identidade, registrando o nome, a foto dos freqüentadores, o dia e a

hora do acesso.

§ 2º - Não será permitida a entrada de pessoas sem a devida apresentação de

documento oficial de identidade, contendo foto.

§ 3º - Em caso de conflito nas dependências dos estabelecimentos previstos no

"caput"  deste  artigo,  as  informações  gravadas  no  termos  do  §  1º,  deverão  ser

preservadas, a fim de instruírem eventual inquérito policial,  administrativo ou ação

judicial.

§ 4º - O uso indevido das imagens coletadas sujeitará o infrator às penalidades

administrativa, civil e criminal previstas na legislação em vigor, bem como muita de

10.000 (dez mil) UFEMGs.

Art. 2º - As casas noturnas ficam obrigadas a manter listas contendo o nome e a

foto de freqüentadores baderneiros, que costumam promover brigas no interior dos

estabelecimentos ou na fila de entrada. 
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§  1º  -  As  listas  citadas  no  "caput"  deste  artigo  devem  ser  atualizadas

periodicamente e informadas às autoridades policiais.

§ 2º - As casas noturnas ficam proibidas de divulgar publicamente a relação dos

baderneiros,  mas  poderão  trocar  informações  entre  si  através  de  rede

computadorizada, ou não, e manter cadastros em bancos de dados, bem como ficam

obrigadas  a  fornecer  as  respectivas  listas  e  dados  às  autoridades  policiais

competentes  (Delegado  da  Circunscrição  Policial  onde  ocorreu  o  fato,  Delegado

responsável  pelo  inquérito  policial,  Comandante-Geral  da  Polícia Militar,  Chefe da

Polícia  Civil  ou  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social),  membros  do  Ministério

Público e do Poder Judiciário, quando solicitados formalmente.

§ 3º - As casas noturnas poderão impedir a entrada, bem como solicitar a retirada

de baderneiros, constantes ou não no cadastro. 

§  4º  -  No caso de briga  ou conflito  que resulte  em lesão corporal,  ou prejuízo

material,  as  casas  noturnas  poderão  solicitar  a  permanência  dos  envolvidos  no

interior do estabelecimento até a chegada de autoridade policial.

Art. 3º - Para o fiel cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º, as casas noturnas

terão o prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem esta lei estarão sujeitos a multa

no valor de 10.000 (dez mil) UFEMGs, dobrada no caso de reincidência.

Art. 5º - Identificada a presença de baderneiros constantes nas listas dentro das

dependências das casas noturnas, os proprietários poderão solicitar a presença de

força  policial  para  retirada  dos  mesmos,  devendo  a  solicitação  ser  atendida

prontamente pelos policiais.

Art. 6º - Às casas noturnas, bem como a seus freqüentadores, fica assegurado o

direito à indenização, nos termos da lei civil, a ser arcada pelos baderneiros ou seus

responsáveis legais, pelos prejuízos materiais e danos físicos causados.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto tem por finalidade aperfeiçoar os mecanismos de controle

e identificação dos baderneiros, que têm deixado um rastro de violência em casas
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noturnas.  Alguns  estabelecimentos  já  dispõem  de  listas  com  os  nomes  dos

responsáveis por brigas e tumultos. No entanto, o controle ainda é feito pelo método

manual, sujeito a falhas e incorreções. 

A gravação digital dos documentos de identidade contribui para a elaboração de um

cadastro único dos chamados "pitboys", que assim ficarão impedidos de entrar nas

boates. Da mesma forma, a medida servirá para eliminar a certeza da impunidade

que  encoraja  os  arruaceiros.  Muitos  nem  chegam  a  ser  identificados  durante  o

tumulto  e  deixam  as  boates  pela  porta  da  frente,  livres  para  cometer  novas

atrocidades.

A violência nas casas noturnas precisa ser reprimida e punida com rigor. Não custa

reafirmar que as quadrilhas de brigões são um caso de polícia.  Mas a prevenção

também é fundamental para diminuir os casos de pancadaria e lesões corporais. Com

a  identificação  obrigatória  dos  freqüentadores,  certamente  os  estabelecimentos

poderão funcionar com mais segurança.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para 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 1.027/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 847/2007)

Proíbe as empresas que exploram televisão a cabo cobrar pela instalação e uso de

pontos extras. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas que exploram televisão a cabo estabelecidas no Estado de

Minas Gerais ficam proibidas de cobrar pela instalação e pelo uso de pontos extras. 

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  As  operadoras  do  serviço  de  TV  a  cabo  vêm  cobrando  de  seus

usuários valores adicionais pela instalação dos chamados “pontos extra”. Trata-se de
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conexões, com o correspondente decodificador, que permitem a escolha de canais de

forma  independente  do  ponto  principal  contratado  pelo  assinante.  As  operadoras

alegam que o acréscimo na tarifa cobriria os custos de disponibilização do serviço e

de manutenção da rede.

O Ministério Público de Minas Gerais, no entanto, posiciona-se contrariamente a tal

alegação.  Na Nota Técnica  nº  7,  de  2005,  entende ser  abusiva tal  cobrança.  Os

custos  a  serem  levados  em  consideração  deveriam  limitar-se  ao  serviço  de

instalação, sendo incabível a cobrança de complementação da assinatura.

Com vista a clarificar a situação, a fim de ver assegurado aos usuários seu direito,

oferecemos  a  esta  Casa  proposta  para  explicitar  na  lei  restrição  à  cobrança  de

acréscimos  na  assinatura  do  serviço.  Esperamos,  desse  modo,  deixar  claros  os

parâmetros dentro dos quais será oferecida a TV a cabo.

O  Procon  Estadual  entrou  no  Tribunal  de  Justiça,  em  20  de  setembro,

argumentando ser abusiva e ilegal a cobrança por ponto adicional de TV a cabo.

O Desembargador Dídimo de Paula argumenta que, “uma vez dentro da residência

do consumidor, não pode o fornecedor intervir no uso e distribuição física daquele

sinal, ditando o local de sua fruição”. Segundo ele, esse local pode legitimamente ser

ditado e eleito pelo consumidor, que detém o direito líquido e certo de usar o sinal

como bem lhe aprouver,  dentro da unidade residencial  para a qual  esse sinal  foi

destinado. 

De acordo com a nota, a cobrança de valores pelas concessionárias, tendo como

fatos geradores a instalação e utilização de pontos extras pelo assinante, constitui

uma  prática  ilegal,  porque  a  lei  que  regulamenta  o  serviço  não  contempla  a

possibilidade de ele ser remunerado. 

O  Procon-MG  tem  recebido  consultas  e  reclamações  de  consumidores  e  de

Procons  municipais  sobre  a  regularidade  da  cobrança  que  as  concessionárias

prestadoras  de  serviços  de  TV  a  cabo  impõem  aos  consumidores  que  desejam

instalar ponto extra para receptação do sinal no mesmo local indicado no contrato

firmado com o assinante. Ainda de acordo com a nota do Procon, as operadoras de

TV a cabo justificam a cobrança do adicional na mensalidade, por ponto instalado,

argumentando  que  o  valor  a  mais  é  decorrente  dos  custos  da  instalação  e
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manutenção e que o contrato firmado com o consumidor contém cláusula expressa

prevendo essa remuneração.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação deste

projeto de lei.

- 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 1.028/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 849/2007)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião do Rio Verde o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

do  Rio  Verde  terreno  com  área  de  200m²  (duzentos  metros  quadrados)  e  suas

benfeitorias, localizado à Rua Passa Quatro, s/n, nesse Município, registrado sob a

matrícula nº 6.412 fl. 121 do Livro nº 3 “I” no Cartório do 1º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

manutenção do ensino fundamental.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto objetiva que se faça doar ao Município de São Sebastião

do Rio Verde o imóvel de propriedade do Estado situado nesse Município. Visando

atender ao interesse público, a Prefeitura de São Sebastião do Rio Verde solicita a

doação do imóvel e sua incorporação ao patrimônio do Município, para manutenção

do ensino fundamental.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.
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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 1.029/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.801/2007)

Proíbe  a  cobrança prévia  de  taxa  para  cadastramento  de  “curriculum vitae”  em

agências de empregos, inclusive as virtuais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança prévia de taxa para cadastramento de “curriculum

vitae” em agências de empregos, inclusive as virtuais, no âmbito do Estado. 

Art. 2º - A empresa agenciadora de mão-de-obra que não cumprir esta norma estará

sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3º - As agências de emprego terão o prazo de trinta dias contados da data da

regulamentação desta lei para se adequarem a suas determinações. 

Art.  4° -  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, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Para  o  trabalhador,  estar  desempregado,  principalmente  num  país

como o Brasil, onde os mecanismos de proteção ao desempregado são insuficientes,

significa, de um lado, lidar com todas as restrições decorrentes da falta de renda para

prover o seu sustento e o de sua família. De outro lado, fator tão importante quanto a

falta  de renda, o desemprego prolongado gera sérias conseqüências, tais como a

desestruturação do núcleo familiar, o rompimento do círculo de relações sociais,  a

redução  da  auto-estima  e  a  crescente  dificuldade  de  obter  nova  colocação  no
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mercado  formal  de  trabalho,  devido  à  velocidade  com  que  se  transformam  os

processos produtivos e, com eles, os requisitos exigidos na formação profissional. 

Outro fator negativo é a discriminação contra o trabalhador que está acima dos 35

ou 40 anos, considerado “velho” para ser aproveitado. Trata-se de um contra-senso,

pois, nessa idade, o trabalhador, naturalmente, tem maior experiência profissional e

de vida, podendo contribuir muito mais para o desenvolvimento do País. É importante

destacar que, conforme Pesquisa Mensal de Emprego - PME -, do IBGE, para cada

posto formal de trabalho aberto, surgem outros dez no universo da informalidade. Ou

seja, o saldo atual de empregos com carteira assinada é de apenas 23 mil, contra 240

mil informais. 

Considerando o acima exposto, o projeto de lei que apresentamos tem a finalidade

de eliminar um relevante e, muitas vezes, decisivo obstáculo encontrado pelo cidadão

que recorre a agências de emprego, tanto tradicionais quanto virtuais, com o objetivo

de cadastrar seu currículo profissional, qual seja a cobrança de taxa para tal. 

- 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 1.030/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 948/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Congada Serena São Benedito

Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Congada Serena

São Benedito Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação Cultural Congada Serena São Benedito Ouro Fino, com

sede no Município  de  Ouro  Fino,  entidade  civil  sem fins  lucrativos,  de  finalidade

filantrópica  e  de  caráter  educacional,  cultural  e  assistencial,  visa,  entre  outros

objetivos, congregar pessoas comprometidas com a promoção da Congada, uma das

mais  tradicionais  manifestações  culturais  de  Ouro  Fino,  promover  a  melhoria  da
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qualidade  de  vida  das  pessoas,  por  meio  do  desenvolvimento  de  programas  de

promoção da saúde, da educação,  do lazer e do bem-estar da comunidade e da

coordenação e  supervisão de ações no campo da assistência  social,  e  promover

intercâmbio entre os diversos grupos de Congada.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

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 consta em atestado.

- 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 1.031/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.029/2007)

Dispõe  sobre  a  educação  ambiental,  institui  a  Política  Estadual  de  Educação

Ambiental,  cria  o  Programa  Estadual  de  Educação  Ambiental  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Entendem-se por educação ambiental os pro cessos através dos quais o

indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,  conhecimentos,  atitudes,

habilidades,  interesse ativo  e  competência  voltados  para  a  conservação do  meio

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sua

sustentabilidade.

Art.  2° -  A educação  ambiental  é  um  componente  esse ncial  e  permanente  da

educação estadual e nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art.  3° -  Como  parte  do  processo  educativo  mais  amp lo,  todos  têm  direito  à

educação ambiental, incumbindo:

I  -  ao  Poder  Executivo  promover  a  educação ambiental  em todos os níveis  de

ensino, a conscientização pública e o engajamento da sociedade na conservação,

recuperação e melhoria do meio ambiente;
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II - às instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada

aos programas educacionais que desenvolvam; 

III  -  aos  órgãos  integrantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável promover ações de educação ambiental integrada aos

programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa colaborar voluntariamente, de maneira

ativa e permanente,  na disseminação de informações  e práticas educativas sobre

meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, órgãos públicos e sindicatos promover programas destinados à

capacitação dos trabalhadores,  visando à melhoria  e ao controle efetivo sobre as

suas  condições  e  o  ambiente  de  trabalho,  bem  como sobre  as  repercussões  do

processo produtivo no meio ambiente, inclusive sobre os impactos da poluição sobre

as populações vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI  -  às  organizações  não  governamentais  e  movimentos  sociais  desenvolver

programas  e  projetos  de  educação  ambiental,  inclusive  com  a  participação  da

iniciativa  privada,  para  estimular  a  formação  crítica  do  cidadão,  voltada  para  a

garantia  de  seus  direitos  constitucionais  a  um  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado, transparência nas informações sobre a qualidade do meio ambiente e

fiscalização pela sociedade dos atos do Poder Executivo;

VII - à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores,

atitudes  e  habilidades  que propiciem  atuação individual  e  coletiva  voltada  para  a

prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

Art. 4° - São objetivos fundamentais da educação am biental:

I  -  o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas

múltiplas  e  complexas  relações,  envolvendo  aspectos  ecológicos,  psicológicos,

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II  -  o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática

ambiental e social;

III  -  o incentivo à participação comunitária,  ativa,  permanente e responsável,  na

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
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IV  -  o  estímulo  à  cooperação  entre  as  diversas  regiões  do  Estado,  em  níveis

microrregionais  e  macrorregionais,  com  vistas  à  construção  de  uma  sociedade

ambientalmente  equilibrada,  fundada  nos  princípios  da  liberdade,  igualdade,

solidariedade, democracia, justiça social e sustentabilidade;

V  -  o  fortalecimento  dos  princípios  de  respeito  aos  povos  tradicionais  e

comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o futuro

da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;

VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as tecnologias

menos poluentes;

VIII  -  o  fortalecimento  da  cidadania,  da  autodeterminação  dos  povos  e  da

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Art. 5° - São princípios básicos da educação ambien tal:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II  -  a  concepção  do  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  considerando  a

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque

da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a

interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia participativa e

as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI - a participação da comunidade;

VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VIII - a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos de vista local,

regional, nacional e global;

IX  -  o  reconhecimento,  respeito  e  resgate  da  pluralidade e  diversidade  cultural

existentes no Estado;

X  -  o  desenvolvimento  de  ações  junto  a  todos  os  membros  da  coletividade,

respondendo às necessidades e interesses dos diferentes grupos sociais  e faixas

etárias.
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Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto da atuação direta tanto da

prática pedagógica quanto das relações familiares e comunitárias e dos movimentos

sociais.

Art.  6° -  A  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental  engloba  o  conjunto  de

iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e comunidades capazes de tornar

compreensível a problemática ambiental  e  de promover uma atuação responsável

para a solução dos problemas ambientais.

Art.  7º  -  A Política Estadual de Educação Ambiental  engloba,  em sua esfera de

ação, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino do Estado

e dos Municípios, de forma articulada com a União, com os órgãos e instituições

integrantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e com as organizações não governamentais com atuação em educação

ambiental.

Parágrafo único - As instituições de ensino básico, públicas e privadas, incluirão em

seus projetos  pedagógicos a dimensão ambiental,  de  acordo com os princípios  e

objetivos desta lei.

Art. 8º - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem

ser  desenvolvidas  nas  seguintes  linhas  de  atuação,  necessariamente  inter-

relacionadas:

I - educação ambiental no ensino formal;

II - educação ambiental não formal;

III - capacitação de recursos humanos;

IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 

V - produção e divulgação de material educativo;

VI - mobilização social;

VII - gestão da informação ambiental;

VIII - monitoramento, supervisão e avaliação das ações.

Art. 9º - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a desenvolvida no

âmbito  dos  currículos  e  atividades  extracurriculares  das  instituições  escolares

públicas e privadas, englobando:

I - educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 
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II - formação técnico-profissional;

III - educação para pessoas portadoras de necessidades especiais;

IV - educação de jovens e adultos.

§ 1° - Em cursos de especialização técnico-profissi onal, em todos os níveis, devem

ser incorporados conteúdos que tratem da interação das atividades profissionais com

o meio ambiente natural e social.

§ 2° - A educação ambiental deverá ser desenvolvida  como uma prática educativa

integrada,  contínua  e  permanente  em  todos  os  níveis  e  modalidades  do  ensino

formal.

Art. 10 - Devem constar dos currículos dos cursos de formação de professores, em

todos  os  níveis,  e  nas  disciplinas  os  temas  relativos  à  dimensão ambiental  e  às

relações entre o meio social e o natural.

Art. 11 - Os professores em atividade na rede pública de ensino deverão receber

formação  complementar  em suas  áreas  de  atuação,  com o  propósito  de  atender

adequadamente ao cumprimento dos objetivos e princípios da Política Estadual de

Educação Ambiental.

Art. 12 - A autorização e a supervisão do funcionamento de instituições de ensino e

de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto

nos arts. 9º a 11 desta lei.

Art.  13  -  Entendem-se por  educação  ambiental  não formal  as  ações  e  práticas

educativas voltadas para a sensibilização da comunidade, a organização, mobilização

e participação da coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único -  Para o desenvolvimento da educação ambiental não formal,  o

Poder Executivo, nos níveis estadual e municipal, incentivará:

I  -  a  difusão,  através  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  de  programas  e

campanhas  educativas  e  de  informação  acerca  de  temas  relacionados  ao  meio

ambiente;

II - a ampla participação da escola e da universidade em programas e atividades

vinculados  à  educação  ambiental  não  formal,  inclusive  em  cooperação  com

organizações não governamentais;

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos de educação
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ambiental, inclusive em parceria com a rede estadual de ensino, as universidades e a

iniciativa privada;

IV  -  a  participação  de  empresas  e  órgãos  públicos  estaduais  e  municipais  no

desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental em parceria com

escolas, universidades e organizações não governamentais;

V - a sensibilização ambiental dos agricultores e trabalhadores rurais, inclusive nos

assentamentos rurais;

VI - o ecoturismo.

Art. 14 - A capacitação de recursos humanos consistirá:

I  -  na preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão e de

educação ambientais;

II  -  na  incorporação  da  dimensão  ambiental  na  formação,  especialização  e

atualização de profissionais de todas as áreas;

III  -  na formação,  especialização e  atualização de profissionais  cujas  atividades

tenham implicações, direta ou indiretamente, na qualidade do meio ambiente natural

e do trabalho;

IV - na preparação e capacitação para as questões ambientais de agentes sociais e

comunitários, oriundos de diversos segmentos e movimentos sociais, para atuar em

programas,  projetos  e  atividades  a  serem  desenvolvidos  em  escolas  públicas  e

particulares e em comunidades.

§ 1° - Os órgãos estaduais de Educação, por meio de convênio com universidades

públicas  e  privadas,  centros  de  pesquisa  e  organizações  não  governamentais,

promoverão a capacitação em nível regional dos docentes da rede pública estadual

de ensino.

§  2° -  Anualmente,  os  órgãos  públicos  responsáveis  pelo  fomento  à  pesquisa

alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e experimentações em

educação ambiental.

Art.  15 -  Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área de educação

ambiental priorizarão:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à incorporação da

dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, nos diferentes níveis

e modalidades de ensino;
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II - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à participação das

populações interessadas em pesquisas relacionadas à problemática ambiental;

III  -  a busca de alternativas curriculares e metodologias de capacitação na área

ambiental; 

IV  -  a  difusão  de  conhecimentos,  tecnologias  e  informações  sobre  a  questão

ambiental; 

V - as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material

educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para apoio às ações

previstas neste artigo.

Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser estimuladas à

produção  de  pesquisas,  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  e  à  capacitação  dos

trabalhadores e da comunidade, visando à melhoria das condições do ambiente e da

saúde no trabalho e da qualidade de vida das populações residentes no entorno de

unidades industriais,  assim  como ao desenvolvimento  de  programas especiais  de

formação  adicional  dos  professores  responsáveis  por  atividades  dos  ensinos

fundamental e médio.

Art.  16  -  Caberá  às Secretarias  Estaduais  de  Educação e  de Meio Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  propor,  analisar  e  aprovar  a  Política  e  o  Programa

Estadual de Educação Ambiental.

§ 1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a constituir o Grupo Interdisciplinar de

Educação  Ambiental,  formado  por  representantes  dos  órgãos  de  meio  ambiente,

educação,  cultura,  ciência  e  tecnologia,  saúde,  trabalho,  universidades,  da

Assembléia Legislativa e de representantes de organizações não governamentais, o

qual terá a responsabilidade do acompanhamento da Política Estadual de Educação

Ambiental.

§ 2° - O Grupo Interdisciplinar de Educação Ambient al, além de exercer a função de

supervisão,  poderá  contribuir  na  formulação da  política  e  programa de  Educação

Ambiental,  encaminhando suas propostas para análise e aprovação da Secretaria

Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§  3° -  A coordenação  da  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental  deve  ser
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efetivada  de  forma  conjunta  pelas  Secretarias  Estaduais  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Educação.

Art. 17 - As escolas da rede pública estadual de ensino deverão priorizar em suas

atividades pedagógicas práticas e teóricas:

I - a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da comunidade na

identificação dos problemas e busca de soluções;

II - a realização de ações de monitoramento e a participação em campanhas de

defesa do meio ambiente como reflorestamento ecológico, coleta seletiva de lixo e de

pilhas e baterias celulares; 

III  -  as  escolas  situadas  na  área  de  entorno  do  Rio  São  Francisco  deverão

incorporar,  nos  seus  programas  de  educação  ambiental,  o  conhecimento  e

acompanhamento do Programa de Despoluição do Rio São Francisco;

IV  -  as  escolas  próximas  dos  rios,  lagoas  e  lagunas  deverão  adotar  em  seus

trabalhos pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação desses corpos hídricos.

Art.  18  -  As  escolas  técnicas  e  de  2° grau  deverão  adotar  em  seus  projetos

pedagógicos o conhecimento da legislação ambiental e das atribuições dos órgãos

responsáveis pela fiscalização ambiental.

Art.  19  -  As escolas  situadas  nas  áreas  rurais  deverão incorporar  os  seguintes

temas:

I - programa de conservação do solo;

II - proteção dos recursos hídricos;

III - combate à desertificação e à erosão;

IV - controle do uso de agrotóxicos;

V - combate a queimadas e incêndios florestais; 

VI - conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias; 

VII - conservação dos recursos hídricos.

Art. 20 - São atribuições do Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental:

I – a definição de diretrizes para implementação da Política Estadual de Educação

Ambiental;

II - a articulação e a supervisão de programas e projetos públicos e privados de

educação; 
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III - o dimensionamento dos recursos necessários aos programas e projetos na área

de educação ambiental.

Art.  21  –  Os  Municípios,  na  esfera  de  sua  competência  e  nas  áreas  de  sua

jurisdição,  definirão  diretrizes,  normas  e  critérios  para  a  educação  ambiental,

respeitados os princípios e objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental.

Art. 22 - A seleção de planos, programas e projetos de educação ambiental a serem

financiados  com  recursos  públicos  deverá  ser  feita  de  acordo  com  os  seguintes

critérios:

I - conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Política Estadual de

Educação Ambiental;

II  -  prioridade  de  alocação  de  recursos  para  iniciativas  e  ações  dos  órgãos

integrantes da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de organizações não governamentais;

III - coerência do plano, programa ou projeto com as prioridades socioambientais

estabelecidas pela Política Estadual de Educação Ambiental;

IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos recursos a serem

aplicados e o retorno social propiciado pelo plano, programa ou projeto proposto.

Parágrafo único - Na seleção a que se refere o "caput" deste artigo, deverão ser

contemplados, de forma eqüitativa, os programas, planos e projetos das diferentes

regiões do Estado.

Art.  23  -  Os  programas  de  assistência  técnica  e  financeira,  relativos  a  meio

ambiente  e  educação,  em  nível  estadual,  devem  alocar  recursos  às  ações  de

educação ambiental.

Art. 24 - Será instrumento da educação ambiental, ensino formal e não formal a

elaboração de diagnóstico socioambiental,em nível local e regional,  voltado para o

desenvolvimento  e  resgate  da  memória  ambiental,  do  histórico  da  formação  das

comunidades  ou  localidades  e  para  as  perspectivas  para  as  atuais  e  futuras

gerações.

Art.  25  -  Os  projetos  e  programas  de  educação  ambiental  incluirão  ações  e

atividades  destinadas  à  divulgação  das  leis  ambientais  federais,  estaduais  e

municipais em vigor, como estímulo ao exercício dos direitos e deveres da cidadania.
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Art. 26 - O Programa Estadual de Educação Ambiental contará com um Cadastro

Estadual  de  Educação  Ambiental,  no  qual  serão  registrados  os  profissionais,

instituições  governamentais  e  entidades  da  sociedade  civil  que  atuam  na  área

ambiental,  assim  como as experiências,  os  projetos  e os  programas que estejam

relacionados à educação ambiental do Estado de Minas Gerais.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias de

sua publicação.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Grandes descobertas em Ciência e Tecnologia são anunciadas a cada

dia. Em cem anos de história a Ciência desenvolveu-se mais que em todo o resto da

história da humanidade. Automóveis, aviões, viagens interplanetárias, transplantes de

órgãos, computadores e muitas outras novidades a cada momento. Este é realmente

um mundo de grandes e rápidas transformações e nele a Ciência aparece como um

dos mais fascinantes diálogos que a humanidade já travou. Mas, com todas essas

novidades a humanidade está conquistando uma existência mais digna? Está mais

feliz? Diminuiu a miséria no mundo? Melhorou a qualidade do ar? Os rios e oceanos

estão mais limpos? Os habitantes das cidades vivem em harmonia entre si e com as

plantas e animais?

As modalidades de transformação e de desenvolvimento que a humanidade tem

adotado ao longo da história são depredadoras, de cunho fundamentalmente cruel,

na exploração da natureza e na exploração do homem pelo homem. Se pretendermos

construir um mundo para as gerações futuras, devemos mudar radicalmente nossas

ações. Mas será possível  alguém que vive e foi  educado para este mundo atual,

efetivamente, tentar melhorar o mundo para gerações que não chegará a conhecer,

que estão muito longe, se não é capaz de ser solidário com as gerações presentes?

Será que as crianças que estão aqui pedindo dinheiro e comida nas ruas e não estão

na escola não nos preocupam? É muito difícil acreditar que possamos ser solidários

com o futuro sem começar a construí-lo no presente. Os processos tecnológicos que

constroem o progresso presente conduzem a processos de contaminação e poluição,
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e os recursos naturais estão se tornando escassos. A utilização de descartáveis, de

difícil  degradação,está  se  tornando  cada  vez  maior,  produzindo  quantidades

gigantescas e crescentes de lixo.

A questão ambiental  está se tornando cada vez mais urgente e importante para

toda a humanidade, pois o futuro depende da relação entre a natureza e o tipo de uso

que  a  humanidade  faz  dos  recursos  naturais  disponíveis.  À  medida  que  a

humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, surgem cada vez mais

conflitos. O modelo de sociedade construído com a industrialização crescente e a

conseqüente  transformação  do  mundo  em  um  grande  centro  de  produção,

distribuição e consumo, estão trazendo rapidamente conseqüências indesejáveis, que

se agravam com muita rapidez.

Os  problemas  ambientais  não  se  restringem  apenas  à  proteção  da  vida,  mas

também à qualidade de vida. A injustiça social, que faz com que parte da população

brasileira tenha baixa qualidade de vida, está relacionada diretamente ao modelo de

desenvolvimento.  É  urgente  a  necessidade  da  mudança  de  mentalidade,  para

transformar a consciência das pessoas em direção à construção de um mundo mais

justo, digno e ecologicamente equilibrado. Essas mudanças são possíveis por meio

da  escola,  que  precisa  muito  mais  cultivar  comportamentos  do  que  transmitir

informações. Isto é, a escola deve oferecer condições para que o aluno compreenda

os fatos  naturais  e humanos,  de modo crítico e que permita cultivar  atitudes que

possibilitem  viver  uma  relação  construtiva  consigo  mesmo  e  com  o  seu  meio,

colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e socialmente

justa.

A principal  função  do  trabalho  da  escola  com  o  tema Educação  Ambiental,  de

acordo  com  os  Temas  Transversais,  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  é  a

"contribuição para a formação de cidadãos plenos, capazes de decidirem e atuarem

sobre a realidade de modo ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e

global". Para que isso ocorra, é muito pouco informar e dar conceitos. É necessário

trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de

habilidades e procedimentos. É um grande desafio. A escola não está só nesta tarefa,

os padrões de comportamento da família, as informações e as opiniões veiculadas



552
____________________________________________________________________________

pelos meios de comunicação de massa exercem especial influência nas crianças e,

por extensão, na sociedade como um todo. Infelizmente, de maneira geral, o discurso

e a ideologia implícita nos meios de comunicação muitas vezes são conflitantes com

a  idéia  de  um  desenvolvimento  sustentado,  de  respeito  ao  meio  ambiente.  São

propostos e  estimulados valores de consumismo,  desperdício,  violência,  egoísmo,

desrespeito, preconceitos, irresponsabilidade e outros.

A raça humana já ultrapassou a marca de 5 bilhões de habitantes. É impressionante

verificar que há 3 mil anos a população humana sobre a Terra era de apenas seis

milhões  de  habitantes.  Dentro  de  vinte  anos,  seremos  mais  de  8  bilhões.  Esse

aumento populacional em escala geométrica, juntamente com a péssima distribuição

da riqueza e o consumismo extremo dos países desenvolvidos, tem transformado a

raça humana em uma ameaça aos demais seres do planeta. Neste quadro, o Brasil

está  se  tornando  o  centro  das  atenções  internacionais,  já  conquistou  o  título  de

campeão  mundial  de  desmatamentos.  São  milhares  de  focos  de  destruição  e

devastação  ambiental  por  todo  o  país.  Ainda  temos,  de  maneira  muito  forte,  a

concepção de que "animal é bicho para se matar e floresta é mato para se derrubar".

Apesar de todo esse quadro, aos poucos e muito lentamente a situação começa a

se modificar para melhor.  Está surgindo uma nova filosofia para o meio ambiente.

Falar em educação ambiental não significa mais só proteger orquídeas, bromélias,

árvores  e  não  matar  jacarés  e  borboletas.  Hoje  é  muito  forte  a  idéia  de  um

desenvolvimento  sustentado.  Busca-se  conciliar  desenvolvimento,  preservação

ambiental e melhoria da qualidade de vida do ser humano. A educação ambiental, de

maneira  formal,  não  pode  ser  definida  como  uma  área  especializada  de

conhecimento. Transcende as áreas formais de conhecimento trabalhadas na escola.

É necessário que todos os profissionais que atuam na escola, construindo o fazer

pedagógico, se envolvam na questão ambiental. É o futuro da vida no planeta Terra

que está em jogo. Valores, ética, cidadania, amor à vida e ao próximo, pluralidade

cultural,  racionalização  do  consumo,  higiene  e  saúde,  urbanização,  saneamento

básico,  sustentabilidade,  diversidade biológica,  ocupação do solo  e  muitas  outras

áreas são importantíssimas para a realização de um bom trabalho.

O planeta Terra é um patrimônio de toda a humanidade, e, como tal, sua utilização
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deve  estar  sujeita  a  regras  e  princípios  de  respeito  à  vida.  Portanto,  deve-se

considerar acima de tudo a máxima renovabilidade de seus recursos e as condições

de sustentabilidade dos diferentes ecossistemas. Portanto, para a escola, trabalhar

educação ambiental significa, antes de tudo, favorecer ao aluno o reconhecimento de

fatores  e  situações  que  realmente  produzam  felicidade  e  ajudá-lo  a  desenvolver

capacidade crítica em relação ao consumo de produtos, bens e serviços. Também é

igualmente  importante  desenvolver  no  aluno  o  senso  de  responsabilidade  e

solidariedade em relação a tudo que o cerca, de forma que aprenda a respeitar o

ambiente  e  as  pessoas  de  sua  comunidade.  A  escola  é  fator  decisivo  para  a

aprendizagem de valores e atitudes. A escola é hoje não mais o segundo lar do aluno,

mas, em um grande número de casos, o primeiro e único lar  que ele tem a sua

disposição. Desta forma, a escola constitui-se em um dos ambientes mais imediatos

do  aluno,  então  a  compreensão  das  questões  ambientais,  bem  como  o

desenvolvimento de hábitos e atitudes, passa a ocorrer primordialmente a partir do

cotidiano escolar.

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante

para  o  conjunto  da  sociedade,  pois  o  futuro  da  humanidade  e  do  planeta  Terra

depende da relação estabelecida entre a natureza e o homem. A educação ambiental

como um tema de preocupação mundial aparece pela primeira vez na conferência de

Estocolmo, na década de setenta. Em 1977, em Tbilisi, ocorre a primeira conferência

de educação ambiental. É um marco de referência para todos os trabalhos realizados.

O princípio básico é que o ser humano precisa se apropriar e transformar o mundo

natural. Não existe a possibilidade de não transformá-lo. O ser humano só consegue

transformar-se no decorrer dos tempos através de sua ação sobre a natureza. O ser

humano tem o direito e a necessidade de intervir na natureza. É um princípio cultural.

Não  haveria  cultura  humana  se  o  ser  humano  não  tivesse  feito  intervenções  na

natureza. Seríamos iguais aos pássaros, árvores ou outro ser vivo qualquer que não

modificou  sua maneira de ser  e  de viver  através dos tempos.  Ao mesmo tempo,

porém,  é  necessário  considerar  a  existência  de  limites  éticos  nesse  direito  de

intervenção. Portanto, o conceito de sustentabilidade direciona a ação humana para a

viabilização  da  espécie  humana  na  Terra,  com  qualidade  e  harmonia.  O  grande
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desafio da educação ambiental é ajudar a criar um homem mais humano. Que possa

recuperar e recriar a nós mesmos como seres humanos capazes de acreditarmos uns

nos  outros,  capazes  de  acreditar  que  a  transformação  do  mundo  ocorre  pela

intervenção  humana,  na  medida  em  que  construímos  essa  transformação  como

pessoas que respeitam a vida e que buscam novas formas de unir e educar.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.032/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.892/2009)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual  de  Assistência  Social,  disciplina  a  aplicação  de  recursos  previstos  em

programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria

e a fome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  recursos  alocados  nos  programas  e  fundos  públicos  destinados  a

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 40.327, de 23 de março de 1999 - 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 - Fica acrescido ao art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, o seguinte

parágrafo único: 

“Art. 3º - (...)

Parágrafo  único  -  Os  recursos  do  Feas  serão aplicados,  preferencialmente,  em
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projetos de assistência social para atendimento aos Municípios ou regiões do Estado

que  registrem  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -  até  0,5  (zero  vírgula

cinco).”.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O Estado desenvolve ações de combate às desigualdades 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, 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 - ONU. 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  expectativa  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.

O  IDH  varia  de  0  a  1.  Quanto  mais  próximo  de  um,  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 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
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a região que agrega maior número de municípios pobres.

Em  face do  exposto,  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 1.033/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.803/2007)

Dispõe sobre a isenção de tarifa de embarque dos usuários do Terminal Rodoviário

Governador Israel Pinheiro - TERGIP.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica vedada a cobrança de tarifa  de embarque relativa à utilização do

Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho - TERGIP.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Há muito  que os  usuários  do  Terminal  Rodoviário  Israel  Pinheiro  -

TERGIP  -  vêm  sendo  onerados  pelos  elevados  custos  da  tarifa  de  embarque

praticada pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER - MG. Hoje, tal valor

alcança R$1,40, não importando se o passageiro está embarcando para Caeté ou

para Salto da Divisa. Apesar disso, o DER-MG vem elevando o valor da tarifa a níveis

insuportáveis,  embora o estacionamento, o porta-bagagens, o aluguel de lojas, os

restaurantes,  etc.  sejam  mais  que  suficientes  para  cobrir  as  despesas  de

administração e ainda conferirem lucros.

Por  tais  considerações,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos  nossos  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 1.034/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.799/2007)

Dispõe  sobre  a  classificação  do  acervo  literário  das  bibliotecas  integrantes  do

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas por faixa etária.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  atendimento  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Bibliotecas  Públicas  pautar-se-á  pela  orientação  ao  usuário  quanto  à  adequada

utilização do seu acervo literário.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo, as bibliotecas

procederão,  sempre  que  possível,  à  classificação  por  faixa  etária  das  obras  que

compõem o seu acervo literário.

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

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O progresso traz conseqüências que devem ser regulamentadas pelas

leis.  Vivemos,  atualmente,  uma enxurrada de informações  que nos alcançam por

meio  de  revistas,  filmes,  internet,  livros,  etc.  Grande  parte  dos  produtos

comercializados para crianças e adolescentes traz a indicação da faixa etária a que

se destinam. Assim acontece, por exemplo, com os brinquedos, jogos, programas de

computador, filmes alugados em locadoras que especificam, até, mesmo, a presença

de nudez, cenas de sexo, violência, etc.

É necessário que também os livros tragam informações quanto ao seu conteúdo e

sejam classificados, segundo os critérios psicopedagógicos, a que faixa etária são

destinados, pois, na maioria das vezes, ao comprarmos um livro para uma criança,

ignoramos o seu interior e a sua linguagem.

Assim, conto com o apoio de meus pares para ver aprovado este projeto de lei que

visa  à  proteção  da  criança  e  do  adolescente  e  à  tranqüilidade  dos  pais  e  dos

responsáveis.

- 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 N° 1.035/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.752/2007)

Institui a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituída a Política de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior

do Aeroporto Regional da Zona da Mata, com o objetivo de consolidar a região da

Zona da Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios  relacionados com o

comércio  exterior,  mediante  o  aproveitamento  da  infra-estrutura  do  Aeroporto

Regional da Zona da Mata.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos objetivos da Política:

I  -  apoiar  a  criação  de  centros  de  prestação  de  serviços  de  movimentação,

distribuição e armazenagem de mercadorias;

II - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de transbordo e a

utilização, a consolidação e a desconsolidação de cargas;

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente

de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado;

IV  -  promover  o  incremento  das  operações  de  importação  e  exportação  de

mercadorias  e da  prestação de serviços,  com utilização do transporte  aéreo pelo

Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados no entorno do

Aeroporto Regional da Zona da Mata, orientando-os para a instalação de empresas

dedicadas  às  atividades  de  comércio  exterior,  cargas  e  serviços  e  a  atividades

complementares a estas;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de

turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - criar incentivos para os setores hoteleiro e de alimentação;

VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.

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, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para o incremento

das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da Zona da Mata, para que ele

passe a operar com sua capacidade total, e, conseqüentemente, para a instalação de

indústrias,  consolidando-o  assim  como  pólo  de  desenvolvimento  e  de  negócios
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relacionados  com  o  comércio  exterior  na  região  da  Zona da  Mata.  Tais  medidas

colocariam a região da Zona da Mata na rota do comércio internacional, visto que as

empresas que se instalarem nessa região terão os benefícios dos incentivos fiscais

propostos no projeto, o que diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos

e facilitaria  o escoamento e o transporte  das mercadorias,  garantindo-lhes preços

competitivos capazes de atender cada vez mais à exigente economia globalizada.

Para os Municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo pólo industrial

possibilitaria um aumento considerável de receita tributária e a criação de milhares de

postos de trabalho, diretos e indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um

dos  problemas mais  aflitivos  de  nossa sociedade,  principalmente  das  cidades  do

interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores para as grandes cidades.

Há que se considerar ainda que, comparativamente ao ganho que terá o Estado,

tanto no âmbito econômico quanto no social, os investimentos a serem feitos pelo

poder público serão de pequena monta, visto que, além do apoio de toda a infra-

estrutura já existente de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo,

nossa  malha  viária  está  em  franco  processo  de modernização.  Esse  último fator

contribui  decisivamente  para  o  sucesso  do  empreendimento,  garantindo  um

abastecimento eficiente de matérias-primas de todos os pontos do Estado e do País,

bem  como  o  escoamento  da  parte  da  produção  que  se  destinar  ao  mercado

consumidor interno.

O  setor  de  prestação  de  serviços  também  será  muito  relevante  para  dar

sustentação a todo tipo de demandas de serviços, o que, certamente, atrairá para

aquela  localidade as  grandes empresas  do ramo.  Por  fim,  quanto  ao  aspecto  do

turismo,  é  importante  salientar  que,  junto  do  desenvolvimento  industrial  que  se

pretende alcançar, os suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários. 

A Constituição da República, em seu art. 170, incisos VII e VIII, estatui que a ordem

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por

fim  assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça  social,

observados, entre outros, os princípios da redução das desigualdades regionais e

sociais e da busca do pleno emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, inciso X, atribui competência comum à União, aos



560
____________________________________________________________________________

Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios,  no  que  concerne  ao  combate  às

causas  da pobreza e  aos  fatores de  marginalização e  à promoção da integração

social dos setores desfavorecidos.

A Constituição  Estadual,  por  sua  vez,  no  seu  art.  61,  incisos  XVII,  XVIII,  XIX,

determina  que  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor,  com  a  sanção  do

Governador  do  Estado,  sobre  matérias  decorrentes  da  competência  comum,  da

legislação concorrente e da competência reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está relacionada no rol

daquelas  de  iniciativa  privativa  previstas  no  art.  66  da  Constituição  mineira  e,

conseqüentemente, insere-se no campo de competência em que atua o parlamentar,

que pode, dessa forma, iniciar o processo legislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que o Programa de que trata a proposição visa a estabelecer diretrizes

com vistas ao estímulo das atividades econômicas na região do Aeroporto Regional

da Zona da Mata, criando condições que possam promover e multiplicar as atividades

comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social.

- 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 1.036/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.747/2007)

Dispõe sobre  normas para o exercício da  prestação de serviços de  manobra  e

guarda de veículos, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O exercício da prestação de serviços de manobra e guarda de veículos, no

Estado de Minas Gerais, deverá observar rigorosamente as condições previstas nesta

lei.

Art. 2º - A empresa prestadora dos serviços mencionados no artigo anterior deverá:

I - estar regularmente constituída;

II  -  ter  em  seus  quadros  motoristas  devidamente  registrados,  nos  moldes

estabelecidos  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  -  CLT  -,  assim  como

regularmente  habilitados  para  a  condução  de  veículos  automotores  na  categoria

profissional  ("B"),  que  deverão  se  apresentar  devidamente  uniformizados  e

identificados;
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III - possuir local adequado e seguro para o estacionamento dos veículos;

IV - apresentar relatório técnico de impacto de vizinhança;

V - celebrar seguro para cobertura de incêndio, furto, roubo e colisão do veículo e

seguro de percurso;

VI - emitir recibo a ser entregue ao cliente, para eventual comprovação futura de

que se utilizou dos serviços, no qual conste:

a) o nome da empresa;

b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -;

c) o dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;

d) o nome do modelo, da marca e a placa do automóvel;

e) o local onde o veículo foi estacionado; e

f) a frase "A empresa prestadora dos serviços assim como o estabelecimento são

solidariamente responsáveis por quaisquer danos causados aos veículos.";

VII - afixar, em local apropriado e visível, observado o disposto no inciso II do art. 3º

desta lei, as seguintes informações:

a) o valor cobrado pelos serviços ;

b) o endereço onde os veículos serão estacionados;

c) o valor do seguro;

d) o número de vagas que o estacionamento comporta;

VII - apresentar declaração do representante legal do estabelecimento contratante,

tais  como restaurante,  bar,  danceteria,  teatro  e  congêneres,  de  anuência  com  a

prestação dos serviços de "valet";

IX - verificar, mensalmente, a eventual pontuação adquirida por seus manobristas

em virtude de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Art.  3º  -  Na  prestação  dos  serviços  mencionados  no  artigo  1º  desta  lei  é

expressamente vedado o uso de via pública para:

I - o estacionamento dos veículos;

II - a colocação de qualquer material destinado a reservar vagas ou limitar o tráfego

de veículos tais como cones, cavaletes, caixotes, etc.

Parágrafo  único  -  A colocação  de  qualquer  material  destinado à  execução  e  à

divulgação  dos  serviços  de  manobrista,  tais  como  bancada,  cabine,  guarda-sol,
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luminoso, placas, etc. deverá ser regulamentada pelo Executivo. 

Art.  4º  -  Todos  os  estabelecimentos  que contratem,  ainda que  verbalmente,  os

serviços  prestados  pelas  empresas  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  tais  como

restaurantes, bares, danceterias, boates, teatros, lojas, institutos de beleza, clínicas,

"buffets" são solidariamente responsáveis por quaisquer danos decorrentes causados

aos veículos, aos clientes e a terceiros.

§ 1º - A responsabilidade de que trata este artigo inclui o pagamento de eventuais

multas que sejam aplicadas ao veículo.

§ 2º  -  A empresa prestadora dos serviços deverá,  mediante a apresentação do

recibo de que trata o inciso VII, do art. 2º desta lei, fornecer ao cliente, no prazo de

três dias a contar da solicitação, declaração com o nome do motorista que estava

dirigindo o veículo no dia da infração que originou a multa de que trata o parágrafo

anterior, assim como o respectivo número da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

§  3º  -  Os estabelecimentos mencionados  no "caput"  deste artigo deverão obter

autorização junto à BHTRANS para o embarque e o desembarque de passageiros em

via pública, bem como a correspondente sinalização.

§ 4º - A empresa, ao realizar a divulgação de seus serviços, não poderá vincular ao

seu nome, através  de  qualquer  meio de publicidade,  o nome de bar,  lanchonete,

restaurante,  boate,  danceteria,  teatro,  casa  de  espetáculos  e  congêneres,  sem  a

expressa autorização do representante legal desses estabelecimentos.

§ 5º - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará ao infrator o

recolhimento do material de divulgação e, na hipótese de reincidência, a aplicação de

multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), dobrada em caso de reincidência.

Art.  5º  -  No caso de inobservância  das  normas  previstas  nesta  lei,  a  empresa

prestadora do serviço, assim como o estabelecimento contratante serão notificados

para regularizarem as irregularidades cometidas, em trinta dias, e, caso a advertência

não  seja  observada,  será  aplicada,  para  ambos,  a  multa  de  1.000  Ufemgs  (mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada em caso de reincidência.

§ 1º -  Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal  do Estado de Minas Gerais -

Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo far-se-á pela
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variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro

índice que vier a substitui-lo.

§ 2º - Na hipótese de não serem atendidas as determinações constantes nesta lei,

mesmo  após  a  aplicação  das  multas  mencionadas  no  "caput",  poderá  ser

determinada a interdição e, conforme o caso, o fechamento da empresa assim como

do estabelecimento contratante.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Considerando  que  os  serviços  de  estacionamentos  oferecidos

normalmente em eventos, shows, solenidades, bares, restaurantes, casas noturnas e

congêneres,  onde  inúmeros  manobristas  recepcionam  o  veículo  do  consumidor,

encarregando-se de estacioná-lo em área privativa ou pública, mediante o pagamento

de  um  valor  fixo;  considerando  a  existência  do  serviço  de  manobrista  em vários

estabelecimentos  comerciais,  já  se  constituindo  um  recurso  integrado  à  cidade;

considerando a necessidade de disciplinar a prestação deste serviço, proporcionando

maiores e  melhores garantias,  tanto  ao  consumidor,  quanto  aos  estabelecimentos

contratantes; considerando a relevância de se organizar o referido serviço, no intuito

de preservar a qualidade de vida, um trânsito seguro e disciplinado, segurança nos

acessos  aos  estabelecimentos,  conforto  aos  consumidores,  respaldo  aos

estabelecimentos  e  prestadores  de  serviços  entre  outras  variáveis;  e,  finalmente,

considerando a existência de legislação pertinente no Estado de São Paulo, justifica-

se então, o projeto de lei em tela, em vista da necessidade premente de estabelecer

normas legais para regência do sistema de manobrista, disciplinando e organizando o

serviço, para integrá-lo da forma mais adequada possível ao contexto urbano atual.

Sem sombra de dúvida faz-se necessário o estabelecimento de  diretrizes,  tanto

para os estabelecimentos, quanto para as prestadoras do serviço, a fim de preservar

os direitos e deveres inerentes ao cidadão. Observa-se que o fato não implica apenas

um manobrista, uma vez que este dirige o veículo em via pública, fato que requer

outros cuidados e respeito ao código de trânsito. Assim, esse serviço também deve

assumir as responsabilidades inerentes.
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Objetiva-se com isto, preservar os direitos e deveres tanto do poder público, quanto

do cidadão, conciliando normas dentro do espaço urbano, favorecendo a harmonia na

convivência,  adaptando-se  às  exigências  da  modernidade,  acompanhando  a

evolução dos recursos sociais para, enfim, manter e melhorar a qualidade de vida da

comunidade.

Além disso, esta propositura também torna de responsabilidade solidária a empresa

prestadora do serviço, o que com certeza fará com que essa aumente os cuidados

com contratação, manutenção, fiscalização e aprimoramento de seus funcionários.

- 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 1.037/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.489/2007)

Dispõe sobre campanhas publicitárias de combate ao tabagismo, drogas ilícitas e

alcoolismo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os  órgãos  da  administração  direta  e  indir eta  do  Poder  Executivo

destinarão, necessariamente, 5% (cinco por cento) do tempo contratado para as suas

campanhas publicitárias para a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo,

drogas ilícitas e alcoolismo. 

Parágrafo único - Nos casos de campanhas por meios impressos, serão destinados

5% (cinco por cento) do espaço total contratado para a veiculação de campanhas de

combate ao tabagismo, drogas ilícitas e alcoolismo. 

Art.  2° -  Os  contratos  em  vigor  na  data  da  publicaç ão  desta  lei  destinarão,

igualmente, 5% (cinco por cento) do tempo restante do contrato para a veiculação das

campanhas a que se refere o art. 1°. 

Art. 3° - Serão nulos de pleno direito os contratos  de publicidade assinados pela

administração  direta  e  indireta,  após  a  publicação  desta  lei,  que  não  contenham

cláusulas que contemplem a obrigatoriedade ora instituída. 

Art. 4° - A utilização do tempo e espaço de veicula ção de campanhas de combate

ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao alcoolismo poderá ser realizada conjuntamente
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com  as  peças  publicitárias  dos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,  ou

separadamente,  respeitadas  as  mesmas  faixas  horárias,  a  critério  das  agências

contratadas ou do órgão contratante. 

Art.  5° -  Excluem-se  das  determinações  desta  lei  os  casos  de  comunicados

urgentes da administração publica direta e indireta à população. 

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a insti tuir concursos públicos de peças

publicitárias de estudantes das redes pública e privada, de ensino médio e superior

do Estado com premiação, voltadas para o combate ao tabagismo, às drogas ilícitas e

ao alcoolismo. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 6 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A saúde  é  um  direito  de  todos  e  um  dever  do  Estado.  A saúde

preventiva, além de mais humana, é menos onerosa aos cofres públicos. 

Observo que é comum aos diversos governos a destinação de enormes verbas

para a publicidade. Minha proposta é associar a imagem dos diferentes órgãos da

administração direta  e  indireta  ao  combate  ao  tabagismo,  às  drogas  ilícitas  e  ao

alcoolismo.  Quero  crer  que  ações  desse  tipo  tornar-se-ão  forte  fator  de  redução

desses males com conseqüentes reflexos na saúde de nossa população. 

Atualmente,  a  sociedade  tem  cobrado  das  empresas  privadas  ações  dessa

natureza, ou seja, de responsabilidade social e destinadas à prevenção da saúde. 

Nada mais justo, portanto, que o poder público também aja da mesma maneira,

viabilizando, conforme o espírito da lei, campanhas para inibir o uso de elementos

nocivos à saúde do cidadão, como o tabaco, as drogas e o álcool. 

Dessa  forma,  por  entender  tratar-se  de  um  projeto  de  relevante  cunho  social,

aguardo de meus nobres pares 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.

REQUERIMENTOS

Nº 386/2011,  do Deputado Luiz Henrique,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  e  ao  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de
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providências  para  agilizar  a  estadualização da Fundação Educacional  do  Vale  do

Jequitinhonha. (- À Comissão de Educação.)

Nº 387/2011, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Transportes  pedido  de  providências  para  priorizar  a  construção  do

Aeroporto de Itajubá, conforme compromisso assumido pelo Governador do Estado

em novembro de 2009. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 388/2011, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações

sobre a retenção e a liberação dos recursos destinados ao Programa Bolsa Verde

para o pagamento dos serviços ambientais prestados pelos  agricultores  familiares

desde a criação do programa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 389/2011, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  de  Desenvolvimento  Agrário  e  ao  Incra

pedido  de  providências  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho  na  Delegacia

Regional  e  na  Superintendência  Regional,  especialmente  para  a  ampliação  do

número  de  técnicos  responsáveis  pela  assessoria  aos  assentamentos  e  pelo

programa de agricultura familiar.

Nº 390/2011, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado ao Congresso Nacional pedido de providências para que,

na apreciação do projeto de lei que altera o Código Florestal, os assentamentos de

reforma agrária sejam reconhecidos como de interesse social.

Nº 391/2011, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências

para formação de um grupo de trabalho com a finalidade de esclarecer e aprimorar os

procedimentos de licenciamento ambiental de assentamentos de reforma agrária com

base na Resolução do Conama nº 387/2006, tendo como premissa a celeridade e a

desburocratização dos procedimentos.

Nº  392/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, às Autarquias Especiais da

Comarca de Belo Horizonte e à 2ª e à 7ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça as

notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de
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providências  para  solucionar  o  litígio  referente  à  indenização  dos  herdeiros  dos

proprietários de áreas declaradas de utilidade pública pelo Decreto-Lei  nº 770,  de

20/3/41, para a implantação do Parque Industrial de Contagem.

Nº  393/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça as notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências  para que o processo de

indenização dos herdeiros das famílias cujos imóveis foram desapropriados há 70

anos  para  a  construção  da  Cidade  Industrial  de  Contagem  seja  solucionado

imediatamente.

Nº  394/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências

para que o processo de indenização dos herdeiros das famílias cujos imóveis foram

desapropriados há 70 anos para a construção da Cidade Industrial de Contagem seja

solucionado imediatamente.

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja incluído como membro da Frente

Parlamentar da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - o Deputado Paulo

Lamac.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública e de Direitos Humanos e do Deputado Luiz Carlos Miranda. 

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa - Boa tarde a todos. Caro Presidente, Deputado José

Henrique,  prezadas  colegas  Deputadas,  prezados  colegas  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, minhas senhoras e meus senhores. Hoje subo a

esta tribuna pela primeira vez nesta 17ª Legislatura. O assunto que me traz aqui tem

sido noticiado, na última semana, em nossos meios de comunicação e diz respeito às

obras da Copa do Mundo de 2014. 

Inicialmente, porém, não poderia deixar de agradecer aos quase 86 mil eleitores

mineiros que acreditaram e continuam acreditando nas minhas propostas. Aqui, de
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público, quero reafirmar todos os compromissos que fiz ao longo da última campanha

eleitoral,  oportunidade  em  que  prometi,  sobretudo  aos  mineiros,  lutar  junto  ao

governo do Estado e ao governo federal para proporcionar a todos os que vivem aqui

uma qualidade de vida melhor, a fim de que as futuras gerações possam orgulhar-se

do Estado em que vivemos.

Coincidência ou não, quando eu disse que trataria aqui do assunto Copa do Mundo,

soube que,  nesta data,  o Senador  Aécio  Neves também vai  utilizar  a tribuna,  no

Senado Federal, exatamente para propor algumas ações que julga necessárias para

que  o  Brasil  reencontre  o  caminho  do  crescimento,  do  progresso  e  do

desenvolvimento. E hoje, meu caro Deputado Rômulo Viegas, faz 96 dias que Dilma

Rousseff  assumiu o cargo de Presidente da República. O que mais me preocupa,

independentemente dos índices de popularidade da Presidente Dilma que o noticiário

nacional  veiculou,  é  a  decepção  que  ela  tem  causado  em  parte  da  população

brasileira. 

Desculpem-me se a palavra que utilizarei  agora for  um pouco forte,  mas o que

temos  visto  é  um  verdadeiro  estelionato  eleitoral  cometido  nas  últimas  eleições.

Naquela  época,  meu caro  Deputado Sebastião  Costa,  quando a  então  candidata

Dilma  debatia  suas  propostas  e  ideias  com  o  então  candidato  José  Serra,  ela

prometia que não haveria cortes no Orçamento, que os programas e ações sociais

continuariam e, mais que isso, que haveria novos investimentos e uma ampliação

cada  vez  maior.  Mas  o  que  temos  visto,  meu  caro  Deputado  Jayro  Lessa,  é

exatamente o oposto do que foi proposto nas eleições de 2010. Exemplo claro disso é

o programa Minha Casa, Minha Vida, que a Presidente Dilma dizia que funcionava

muito bem e que visava atender à população mais carente do nosso país. O que

temos  visto  hoje  é  exatamente  o  contrário:  obras  paralisadas  e  a  burocracia

desvinculante da Caixa Econômica Federal.  O programa e as obras estão aí, e a

população brasileira está a mercê das promessas eleitoreiras feitas pela Presidente

Dilma.

Como todos os brasileiros, e eu não seria irresponsável, desejo e espero que a

Presidente Dilma cumpra suas promessas de campanha. Eu, como todos os que aqui

estão,  como  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  a  Deputada  Rosângela  Reis  e  o

Deputado Inácio Franco, queremos ver um Brasil melhor, um Brasil pujante, um Brasil
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que esteja no caminho do progresso e do desenvolvimento, não um Brasil - já que

falarei  das obras relacionadas à Copa do Mundo -  onde determinados Ministérios

têm-se utilizado de suas ações para beneficiar seus apadrinhados políticos, conforme

tenho acompanhado pelos jornais. O ex-Governador e hoje Senador Aécio Neves tem

toda razão -  e  me perdoem os que defendem a Presidente Dilma -  em criticar  a

criação de mais um Ministério entre os trinta e tantos já criados. Nem mais sabemos

quantos  são,  pois  ontem  mesmo soube  da criação  de  uma nova  secretaria  com

“status” de Ministério. Não sei quantos Ministérios ainda serão criados para acolher

grande parte dos seus aliados e afilhados políticos.

E  a  Copa  do  Mundo,  meus  amigos,  um  evento  que,  sem  dúvida  alguma,

representará o Brasil pré-Copa e o Brasil pós-Copa? Seria uma chance de todos que

vivem neste país verem a cidade se desenvolvendo, as obras se concretizando. Mas,

infelizmente,  meu  caro  Deputado  João  Leite,  não  conseguimos  ver  essas  ações

serem implementadas. E a Fifa, assim como a CBF, reconheceram na última semana

que somos o Estado que tem suas obras e ações em estágio mais avançado, e sou

testemunha disso.

Meu caro Deputado Rômulo Viegas, vou-lhe conceder aparte, mas peço apenas um

minuto.

Sinto-me preocupado por outro lado. A Copa se aproxima. O Presidente Lula, em

janeiro  de  2010,  quando  foi  lançado  o  PAC da  Copa,  dizia  claramente  que  não

poderia  emperrar  a  burocracia  que existia  no  governo federal,  que os órgãos  de

licenciamento ambiental teriam de ser solidários com os Estados e os Municípios e

que a Caixa Econômica Federal e o BNDES teriam de empenhar-se para liberar os

recursos. E o que temos visto é exatamente o contrário. O Presidente Lula dizia que a

Copa tem data de início e data de fim e que não poderíamos esperar.

Já lhe concederei aparte, Deputado Rômulo.

Exemplo claro são as obras do Independência. Não faço crítica alguma a Ministro

ou a Secretário Executivo, mas, há exatos três anos, o Ministério do Esporte assinou

convênio e se comprometeu com o governo do Estado a alocar R$33.000.000,00

para as obras do Estádio Independência. Até hoje, dia 6 de abril, foram repassados

apenas R$2.000.000,00. 

Em compensação,  para o programa Segundo Tempo, destinou R$30.000.000,00
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para  entidades  e  organizações  de afiliados  políticos  ao PCdoB.  Que o  Deputado

Carlin Moura me desculpe, mas concederei aparte ao Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Caro  Deputado  Gustavo  Corrêa,

parabenizo-o  pela  iniciativa  deste  pronunciamento.  V.  Exa.,  que  foi  da  equipe  de

governo do Aécio Neves e fez um trabalho muito competente na Secretaria de Estado

de  Esportes,  vem  registrar  de  público  seu  posicionamento  na  equipe  do  nosso

governo, do mais querido de todos, o Senador Aécio Neves. Agora, nós o tratamos de

“o mais querido”. Agora, o Senador Aécio Neves é o mais querido por todos nós no

Parlamento mineiro e pela grande maioria dos nossos mineiros.

V. Exa. fala com muita propriedade da preocupação com os gastos necessários

para  a  Copa  de  2014.  Fiz  uma  reflexão  interessante.  De  forma  muito  cruel  e

preocupante, até externando sentimentos raivosos, disseram que Fernando Henrique

deixou para o Presidente Lula uma herança maldita.  Ao contrário,  afirmamos que

deixamos o Plano Real, que conseguiu estabilizar a economia, do qual eles estão

usufruindo.  Aí  sim,  houve  um  estelionato  eleitoral,  pois  apropriaram-se  de  um

programa do PSDB e estão com ele até hoje.

O mais interessante é o seguinte: não seriam uma herança maldita  os restos a

pagar que o governo Lula deixou para a Presidente Dilma? Não seriam uma herança

maldita os gastos excessivos com os cartões corporativos denunciados pela mídia? É

de  assustar  -  depois  traremos  os  números  -,  pois  esses  gastos  poderiam  estar

ajudando em programas como Minha Casa, Minha Vida e Segundo Tempo. Enfim,

vale a pena discutir o que é uma herança maldita ao se passar de um governo para

outro. Como estão as contas? Onde estão sendo aplicados os recursos? E o que vem

por  aí:  a  situação  dos  aeroportos,  das  nossas  estradas,  as  condições  de

infraestrutura para a realização da Copa do Mundo. Alguém já disse que o Brasil está

pensando que a  Copa será  mais  para  frente,  mas temos certeza  de que nossos

pronunciamentos  e  a  voz  do  Senador  Aécio  Neves  em Brasília  poderão  acordar

alguns Ministros e, quem sabe, a equipe econômica do governo federal, para aportar

mais recursos para a realização dessas obras. Parabéns pelo seu pronunciamento.

Obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa - Obrigado. Minha preocupação é justamente essa que
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V.  Exa.  transmitiu.  Por  um  lado,  vemos  o  governo  federal  dizer  que  não  tem

condições de cumprir os compromissos feitos em 2010, as emendas parlamentares

contingenciadas, o governo suspendendo os programas e as ações prometidas na

campanha de 2010. Por outro lado, vimos um cartão corporativo com o qual nunca se

gastou tanto quanto no último mês; vemos também a criação de novos ministérios,

como nunca houve; e a Copa do Mundo, que é um evento que divulgará o País e

trará desenvolvimento, sendo colocada em segundo plano.

Com todo respeito que a Presidente Dilma merece - ela, que durante a campanha

se dizia  mineira  de  coração,  mas que teve  sua experiência  pública  e  política  no

Estado do Rio Grande do Sul -, espero que comece a olhar com mais carinho para os

mineiros. Exemplo claro seria a liberação dos recursos para o nosso metrô, com o

qual todos os belo-horizontinos sonham.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. V. Exa. faz um pronunciamento

histórico, pois coloca no verdadeiro patamar a situação do Brasil para a próxima Copa

do Mundo. É preocupante. Apesar de V. Exa. dominar a matéria, Minas Gerais está

fazendo o dever de casa bem planejado, e estaremos em condições de abrigar a

Copa das Confederações e a Copa do Mundo, mas essa não é a realidade do Brasil. 

É impossível - aliás, hoje os jornais falam sobre esse assunto - que o chamado

trem-bala saia da estação. Ele permanecerá onde está. Enquanto isso, percebemos

que a Oposição ao governo do Estado não diz nenhuma palavra sobre a situação do

Brasil. Estamos perdendo a Petrobras, a Fiat, as estradas estão em uma situação

terrível, as obras do PAC estão penalizando os trabalhadores brasileiros, o Brasil está

parado e, durante todo o tempo, a Oposição nesta Casa só fala do mais querido, do

Senador Aécio Neves. A informação é que hoje há uma delegação da Oposição em

Brasília para ouvir o mais querido. Não pudemos ir porque tínhamos de ficar aqui

trabalhando. Entretanto, uma parte foi para o “tête-à-tête”, para ver face a face o mais

querido falando.

Não podemos pedir ajuda a Freud, mas meu psiquiatra preferido chama-se Hely

Tarqüínio.  Só  Tarquínio  explica  esse  amor  da  Oposição  pelo  mais  querido,  pelo

Senador Aécio Neves. Deixar Minas Gerais para viajar até Brasília a fim de assistir ao

discurso do Senador Aécio Neves é demais, Deputado Gustavo Corrêa. Temos aqui a
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honrosa presença da Oposição na pessoa do nosso líder social e das crianças, por

quem temos grande admiração, o meu amigo Deputado André Quintão, e o Deputado

Carlin Moura, que está pronto para defender a falta das obras para a Copa do Mundo,

e o filho do nobre e inesquecível  Deputado Lúcio  Souza Cruz,  que também está

presente e ontem, ao falar do nosso governo, o chamou de andrógino. A minha mãe

perguntou: “João, andrógino é bom?”. Disse: é bom, mãe, andrógino é coisa boa. Se

o filho do Deputado Lúcio Souza Cruz disse que é bom, então é bom, mãe.

Parabéns ao Deputado Gustavo Corrêa. Vamos aguardar a volta da Oposição para

saber o que ela percebeu no discurso do mais querido, o Senador Aécio Neves. Muito

obrigado.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  -  Vou  concluir,  Sr.  Presidente,  apenas

complementando as palavras do Deputado João Leite. Espero que a Oposição, da

mesma forma que o mais querido vai propor hoje, proponha medidas e ações para

que o País reencontre o caminho do crescimento. Tenho certeza de que a Oposição

ao governo do Estado estará aqui para continuar, como tenho feito nos últimos anos,

vendo  e  aplaudindo  as  ações  que  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  vem

fomentando. Não há nenhuma dúvida, meu caro amigo Deputado Fred Costa, de que

Minas Gerais é o Estado que mais cresceu e se desenvolveu nos últimos anos e que

será o melhor Estado da Federação para se viver nos próximos. Muito obrigado e

uma boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164, tendo em

vista as palavras alusivas ao meu partido, o PCdoB.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, a Presidência entende que não houve

ofensa. 

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, houve uma denúncia grave da tribuna de

desvio  de  verba  em  relação  ao  meu  partido,  com  a  qual  não  compactuo.  São

R$30.000.000,00 destinados aos protegidos do PCdoB. Se não é um fato... 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Carlin Moura que não se

falou em desvio, mas sim em destinação.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  O  nobre  Deputado  afirmou  categoricamente  que  o

PCdoB teria utilizado de... 
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O  Sr.  Presidente  -  Vou  solicitar  as  notas  taquigráficas  para  conferirmos  essa

questão. Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde.

Antes  de  iniciar  o  meu  pronunciamento,  gostaria  de  fazer  uma  consideração  a

respeito do compromisso que todos nós, Deputados da Situação e da Oposição -

todos -, temos com a verdade, compromisso com a prova do que estamos falando

nesta tribuna. Farei um pronunciamento sobre publicidade. 

Ouvimos  aqui  a  Oposição  alegar,  consecutivas  vezes,  que  o  governo  Aécio-

Anastasia gastou R$1.400.000.000,00 em publicidade, o que não é verdade. Ouvimos

o Deputado Rogério Correia dizer que o governo Anastasia gastou, neste ano, mais

R$45.000.000,00 com publicidade, o que também não é verdade. Também ouvimos

aqui leitura de carta anônima, e assim por diante. Então, precisamos trazer alguns

fatos a esta tribuna para mostrar aos Deputados. Ontem tive oportunidade de falar, e

os senhores ouviram, que está acontecendo aqui uma inversão da prova. Está na

Constituição que o ônus da prova cabe a quem alega, e não a quem nega. Se chamo

alguém de ladrão, preciso provar. Não é essa pessoa que deve provar ser inocente,

eu é que tenho obrigação de provar, porque, se estou falando isso, sou responsável.

Entretanto, aqui está acontecendo o inverso.

Mostrarei a V. Exas. alguns fatos. Vejam os senhores: o Deputado Rogério Correia,

no dia 23 de março, disse o seguinte: “Também separei dois requerimentos de termos

aditivos para aumento da verba de publicidade do governo do Estado, uma no valor

de R$37.500.000,00, com a MPM Populus, e outra no valor de R$8.750.000,00, com

a  Publicidade  Comunicação  Integrada.  Foram  dois  termos  aditivos  em  início  de

governo, R$45.000.000,00 a mais de publicidade”.

O termo aditivo a que se refere o Deputado não acrescenta nenhum valor financeiro

aos  contratos,  apenas  trata  de  alterações  dos  nomes  dos  órgãos  -  mudança  de

nomenclatura - a serem atendidas pelas agências na modificação determinada pela

lei delegada.

“Nos  sete  primeiros  anos,  enquanto  gastaram  R$1.400.000.000,00  só  em

publicidade” - alegação permanente da Oposição -, “sonegaram R$4.000.000.000,00

da  saúde”.  Primeiro,  esse  valor  não  foi  sonegado;  é  outra  inverdade.  Aquela
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importância  que  teria  sido  aplicada  pela  Copasa,  por  exemplo,  na  saúde,  foi

arrecadação da própria Copasa. O governo não precisava ter repassado esse valor.

Vivem pesquisando, com alegações permanentes sobre essa questão.

“Nos primeiros  sete anos -  2003 a 2009 -,  o  governo de Minas investiu  exatos

R$344.667.413,93. Ou seja, cerca de um quarto do valor que aqui foi afirmado.

Se somados os investimentos...” Pularei essa parte, que entra em detalhes sobre o

que acabei de falar. Evitarei detalhes, porque não há tempo.

Vejam V. Exas.: no mesmo período de sete anos - 2003 a 2009 -, o governo federal

gastou em comunicação a milionária cifra de R$14.299.000.000,00, ou seja, cerca de

2.000% a mais do que investiu o governo de Minas.

Podemos  fazer  também  uma  análise  comparativa  com  o  que  gastaram  com

publicidade os outros Estados brasileiros. Chegaremos à conclusão de que Minas

Gerais,  em  qualquer  consideração  que  se  faça,  seja  pelo  PIB,  seja  pelo  nosso

número de Municípios - 853 -, seja “per capita”, está sempre em 14º, 15º lugar entre

os gastos com publicidade de Estados brasileiros. E, na maioria dos casos, quem

está na frente? Os Estados governados pelo PT e pelo PMDB, e temos provas disso.

Vejam V. Exas., por exemplo, os valores gastos pela Prefeitura de Belo Horizonte,

pelo  governo  federal  e  pelo  governo  de  Minas  “per  capita”.  Prefeitura  de  Belo

Horizonte, quando o Prefeito era o Pimentel: R$25.000.000,00; população: 2.258.000;

“per capita”: R$11,07; governo federal: R$4,01; governo de Minas: R$3,57. 

V. Exas. estão vendo a verdade estampada em dados. Temos as fontes de tudo

isso e podemos mostrá-las a quem quiser. Nosso tempo não é suficiente, mas estão

todas aqui para serem mostradas a quem quiser. Valores “per capita” nos Estados, ou

seja, os Estados que gastaram mais que Minas Gerais em publicidade: Mato Grosso

do  Sul,  Goiás,  Espírito  Santo,  Distrito  Federal,  Rio  de  Janeiro,  Sergipe,  Santa

Catarina, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Pará.

Se falássemos sobre o valor  comparativo por orçamento do Estado,  ocorreria  a

mesma coisa: Minas Gerais ocuparia o 12º lugar; se falássemos de valor comparativo

de  Estado  por  número  de  Municípios,  Minas  Gerais  estaria  em  13º  lugar;  se

falássemos de valores de proporção do PIB, Minas Gerais ocuparia o 15º lugar.

Vejam V. Exas: o governo federal, conforme se falou, gastou todos esses bilhões.
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Esse dinheiro que o governo federal gastou com publicidade daria para construir 330

mil casas populares, com custo de R$50.000,00 cada uma. É um valor muito próximo

à soma do PIB de Amapá, Acre e Roraima ao mesmo tempo. Há ainda inúmeras

outras contas que mostram que essa soma daria para tantas outras coisas, e esse

governo  fala  que  é  voltado para  o  social.  O  governo  federal  do  PT gastou  com

comunicação R$2.168.000.000,00, só em 2010. Foram R$6.000.000,00 por dia, o que

corresponde a R$250.000,00 por hora.

Concederei aparte a V. Exa., Deputado Sávio Souza Cruz, para que não fique de pé

por muito tempo, pois isso é muito deselegante.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Gostaria de agradecer ao Deputado

Bonifácio Mourão a gentileza da concessão do aparte, o que infelizmente não tem

sido  praxe dos  Deputados  da base durante esta  legislatura.  V.  Exa.,  honrando a

tradição democrática, até por sua longa passagem pelo PMDB, mantém firme suas

convicções democráticas e crenças no debate e no diálogo para construir a verdade.

Deputado Bonifácio, os números que V. Exa. traz a respeito da publicidade oficial

são precisos, mas, embora estejam precisos, não estão completos. Em Minas Gerais

temos uma situação diferenciada.  Hoje o governo do Estado não controla apenas

publicidade  da  administração  direta,  segundo  os  dados  trazidos  por  V.  Exa.  Os

números,  que  nos  levam  a  R$1.400.000.000,00  e  que  incluem  a  administração

indireta e as empresas, podem ser vistos em relatório oficial, publicados até mesmo

pela insuspeita revista “Mercado Comum”, no mês de janeiro. A partir daí, atingimos

essa  cifra  de  R$1.400.000.000,00.  Porém,  mais  grave  que  o  volume das  verbas

publicitárias  é  sua  utilização  para  promover  a  censura  em  Minas  Gerais,  para

promover as mordaças e para exigir a cassação de cabeças, ao vivo, de jornalistas,

conforme ocorreu com o jornalista Jorge Cajuru, com o ex-Diretor da Rede Globo

Minas e com um outro  da  Rádio  Inconfidência.  Quem quiser  mais  informações a

respeito  disso,  sugiro  digitar  na  internet,  no  Google,  “Aécio  Neves”  ou  “Andreia

Neves”.  Podemos  ver  também:  “Censura  em  Minas  Gerais”.  Digitando  isso  na

internet, terão informações de forma mais completa.

Para que possamos trazer aos mineiros a verdadeira informação, é necessário que

tragamos os números corretos, como traz V. Exa., mas que eles estejam completos,
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como já disse. A publicidade da Cemig é amplamente controlada pelo governo do

Estado, mas a da Loteria Mineira, a da Codemig e a da Copasa estão sendo usadas

para promover uma censura que é inédita e que ofende a tradição democrática de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte do Deputado Sávio Souza Cruz.

Contudo, estou falando sobre os gastos totais do governo de Minas Gerais. V. Exa.

está afirmando algo diferente.  Assim, terá a obrigação de trazer  as provas,  como

estou fazendo. Temos compromisso com a verdade. Estou trazendo as fontes que

cito, que estão à disposição. É isso que precisamos fazer. Não podemos ficar falando

pelo  microfone  vazio  ou  soltando  inverdades  pela  televisão,  porque  fizemos  um

juramento. Essa é a verdade da qual estamos falando.

Continuando  meu pronunciamento,  vejam  V.  Exas.:  o  governo federal  contratou

mais de R$2.000.000.000,00 em mídia, apenas por intermédio do Banco do Brasil, da

Caixa  Econômica Federal  e  da  Petrobras,  em 2010.  Pergunto  a  V.  Exas.:  isso  é

priorizar o social? Segundo o Ibope Monitor,  a Caixa Econômica Federal  comprou

mais espaço publicitário que Coca-Cola, Fiat, Volkswagen, Ford, GM, Grupo Pão de

Açúcar, TIM, Vivo e OI juntas. Vejam V. Exas.: apenas a Caixa Econômica Federal.

Enquanto isso, há mais de 300 Municípios em Minas Gerais que não têm Caixa nem

Banco do Brasil.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Obrigada,  Deputado.  Já  que  estamos

discutindo  esse  assunto,  considero  oportuno  trazer  dois  dados:  primeiro,  que  o

governo federal gastou, no período Lula, R$16.500.000.000,00 com publicidade em

administração direta e indireta; segundo, esta semana, relatório da Polícia Federal,

órgão subordinado ao  governo federal,  que investigou  e  rastreou os  recursos  do

chamado  “mensalão”,  que  atinge  diversas  lideranças,  principalmente  do  PT,

comprova que houve recursos públicos abastecendo o “mensalão”,  principalmente

através de verba de publicidade do Banco do Brasil, do chamado Cartão Visanet. Só

de  lá,  sem  comprovação  da  prestação  de  serviço,  foram  adiantados  à  SMP&B

R$650.000.000,00 em verbas de publicidade, dos R$16.500.000.000,00 do governo

Lula.

Digo isso para talvez discutirmos o exagero de uma Caixa ou de um banco oficial
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gastar  mais  do  que  bancos  da  iniciativa  privada.  Também  ficamos  sabendo  pela

Polícia Federal - portanto, aqui não está falando a Oposição - que R$650.000.000,00

de  verba  de  publicidade  do  Banco  do  Brasil  foram  adiantados  à  SMP&B.  No

rastreamento, esse recurso saía direto para a conta dos que estão denunciados.

O  segundo  ponto  que  me  chama  a  atenção  e  que  também  foi  amplamente

divulgado na mídia é que essa verba de publicidade é  muito maior  do que a do

governo Fernando Henrique. Mas o que chama mais a atenção é que 40% dessa

verba  foi  vinculado  ao  Presidente  da  República,  mostrando  claramente  o  uso da

verba para promoção pessoal. Muito obrigada.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte da eminente Deputada Luzia

Ferreira e peço que o Deputado Fred Costa aguarde só um minuto. Ainda quanto à

palavra  do  Deputado Sávio  Souza Cruz,  quero dizer  que oportunamente  faremos

também pronunciamento,  nós ou  um de nossos companheiros  de sustentação do

governo, sobre a questão da censura, a que tanto S. Exa. quanto a Oposição fazem

referência.  Há  muita  inverdade  nesse  sentido.  Não  podemos  nos  esquecer,  por

exemplo, de que o ex-Ministro José Dirceu, que faz parte de tanta coisa neste país,

pediu  a cabeça do Boris  Casoy,  que foi  cortado da TV Bandeirantes  quando ele

evidenciava fatos como o mensalão e tantos outros. Depois demonstraremos essa

questão  aqui.  Essas  coisas  precisam  ser  lembradas  também.  Antes  de  terminar,

Deputado  Fred  Costa,  queria  citar  que  o  Banco  do  Brasil  e  a  Caixa  Econômica

Federal  gastam  muito  mais  em  publicidade  do  que  Bradesco,  Itaú,  Unibanco,

Santander e assim por diante. Isso não é justo.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, parabenizo-o

pelo pronunciamento e agradeço-lhe por me conceder aparte. Fico muito apreensivo

quanto a essas acusações, que considero levianas. Na medida em que a Oposição

apresenta a questão da censura como algo que poderia ter  ocorrido ou ocorre no

Estado de Minas Gerais, algo que repudio e abomino, pois rechaço qualquer tipo de

acusação  nesse  sentido,  eles  vão  além,  colocando  em  xeque  a  seriedade  da

imprensa  de  Minas,  o  que  é  inadmissível.  Hoje  mesmo  deparei  com  duas

competentes jornalistas, uma do “Hoje em Dia”,  outra do “Estado de Minas”,  que

jamais se disporiam a fazer isso. Aliás, Minas é o Estado que tem em abundância
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jornalistas sérios e competentes. Então, aproveito esta oportunidade para felicitá-los e

parabenizá-los. Só para concluir, Sr. Presidente, assim como V. Exa. citou o caso do

Boris Casoy, jornalista renomado que foi perseguido pelas garras do governo federal,

não  podemos  esquecer-nos  que  o  Governador  Zeca,  do  PT,  foi  denunciado,  no

passado, por ter jornalistas em sua folha de pagamento. Também não podemos nos

esquecer de que o governo federal já tentou intervir, inclusive, no New York Times,

um  dos  jornais  mais  conhecidos  do  mundo.  Infelizmente,  não  disponho  de  mais

tempo.  Poderia  discorrer  aqui  a  respeito  de  outros  tantos  exemplos.  Gostaria  de

saber  com  qual  propriedade  os  membros  da  Oposição  vêm  aqui  jogar  pedra  no

telhado alheio se aqui podemos citar outros tantos casos. É mais fácil apedrejar do

que admitir que o governo Aécio foi coroado de êxito e que o governo Anastasia tem

apontado para o mesmo caminho. Prova maior desse êxito foram as urnas que, nada

mais nada menos, fizeram Anastasia exercer o governo de Minas já no primeiro turno,

com uma vitória bastante expressiva. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,  mostramos

aqui  que  o  governo  Aécio  Neves-Anastasia  gastou  com  publicidade

R$320.000.000,00 ao longo dos seus oito anos. Mas esse governo tinha de publicar

alguma coisa mesmo, o Proacesso, por exemplo, que ligou 225 Municípios que não

tinham ligações asfálticas; que quatrocentos e tantos Municípios mineiros não tinham

telefone  celular  e  hoje  todos  têm;  que,  na  educação,  por  exemplo,  -  está  ali  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que é da Comissão e pode testemunhar isso - tirou o

primeiro lugar nacional nas Olimpíadas de Matemática e também primeiro lugar no

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -; na leitura da criança aos oito

anos de idade o Estado está com 86%, e o governo pegou em 49%; Minas Gerais foi

o primeiro Estado brasileiro a colocar a criança de seis anos de idade na escola. Além

disso, mais de 100 mil alunos de Minas Gerais já têm escola integral. Na área da

saúde, há uma ambulância para cada Município do Estado. Há ainda muitos êxitos na

área da segurança, no Pro-Hosp, além de tantas e tantas coisas. Esse governo tinha

de publicar alguma coisa mesmo. 

É mais do que natural que o eminente Senador  Aécio Neves incomode tanto a

Oposição. É claro que ela tem de ficar incomodada mesmo, porque esse governo
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Aécio-Anastasia  fez,  realmente,  tantas  e  tantas  obras,  e  o  povo  mineiro  as

reconheceu nas urnas. Já vêm mais obras aí com o governo Anastasia, e haveremos

de falar sobre elas e debater com V. Exas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas,  Srs. Deputados

que, neste momento, participam desta reunião de plenário, quero, inicialmente, dizer

que este ano, depois de alguns muitos anos, é a primeira vez, neste mandato, que

venho a esta tribuna. Não foi nada programado, coincidência ou não, hoje está se

dando  o  primeiro  pronunciamento  público  no  Senado  Federal  do  Senador  Aécio

Neves.  É  claro  que  um  pronunciamento  de  Aécio  Neves,  na  atual  conjuntura

brasileira, merece uma reflexão por aqueles que o admiram e até por aqueles que

deixam de admirá-lo,  porque se trata de um pronunciamento de  alguém que tem

compromisso com a história,  com o passado recente e também é colocado como

opção para o futuro. Então, as circunstâncias são especiais. Este momento reserva

para todos nós uma grande expectativa. Mas, como disse e repito, esta é a primeira

vez que estou vindo a esta tribuna, neste mandato. Não estou estreando apenas a

tribuna, mas também os óculos. Os óculos são uma companhia que a própria idade

recomenda.  Não  é  tão  desejada  assim,  mas  acaba  sendo  muito  necessária  em

algumas circunstâncias. Para justificar a estreia dos óculos, nada melhor que trazer o

pronunciamento escrito, para que os telespectadores ou os colegas que me ouvem

neste  momento  tenham  a  certeza  de  que  o  exame  foi  bem  feito,  se  estou

conseguindo enxergar ou se alguma modificação deverá ser feita a médio ou a curto

prazo.

Minha razão principal de estar aqui é para comemorar o PIB do agronegócio de

Minas  Gerais  em  2010.  Na  origem,  sou  produtor  rural,  embora  não  tenha  essa

atividade como principal em minha vida, e tenho consciência de que o sucesso do

agronegócio  não  acontece  de  um  ano  para  outro  nem  por  acaso,  mas  por  uma

circunstância de contribuições ao longo do tempo em pesquisas, estudos, avanços e

tecnologia. Por essa razão, quando se comemora um acontecimento como esse não

se comemora um ano ou dois de governo, mas comemora-se sim oito ou nove anos
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de governo continuado dentro de uma mesma filosofia de trabalho. O agronegócio

mineiro mostra a força do Brasil  ao mundo. O PIB do agronegócio mineiro atingiu

R$105.400.000.000,00 em 2010 e bateu o recorde histórico.  O crescimento foi de

16,2%  em  relação  a  2009.  Portanto,  verificamos  que  o  gráfico  está  em  escala

crescente. O valor representa todas as riquezas geradas pela cadeia produtiva do

agronegócio, incluindo a produção básica, insumos, distribuição e a agroindústria. A

pesquisa também mostra que o PIB do agronegócio estadual passou a representar

12,8% do PIB do agronegócio brasileiro. Em 2009, a participação de Minas Gerais era

de 11,6%, portanto  o gráfico continua em ascensão.  Os números fazem parte  da

pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da

USP,  encomendada  pela  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  de

Minas Gerais e pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais - Faemg.

Nesta oportunidade, aproveito para registrar aqui a atuação do ex-Secretário Gilman

Viana  Rodrigues  e  do  atual  Secretário  Elmiro  Nascimento,  além  da  participação

efetiva da Faemg. 

O Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento, disse

que esta foi a primeira vez que o PIB do agronegócio mineiro rompeu a barreira de

R$100.000.000,00, com recuperação das perdas diante da crise econômica mundial

em 2009, melhorando a renda do produtor rural. O Presidente da Faemg, Roberto

Simões, a quem me referi há poucos instantes, também destacou a recuperação de

preços pagos ao produtor e a variedade do agronegócio mineiro. O Presidente disse

que  o  excelente  resultado  do  PIB  do  agronegócio  mineiro  em  2010  se  deve  à

recuperação dos preços das “commodities”, à competência dos produtores rurais e à

diversificação do setor no Estado. O aumento da renda no campo é explicado pelo

crescimento da produção mineira e pela alta dos preços provocada pela demanda

internacional. Na pecuária, os principais destaques de 2010 foram a carne suína, o

leite e a carne bovina, tanto na produção primária quanto na agroindústria. Segundo a

pesquisa, o volume de carne suína processada registrou um crescimento de 3,1% e o

aumento nas receitas das indústrias foi de 16,5%. Na pecuária leiteira, o aumento de

renda do produtor foi de 16%; na indústria de lácteos, registrou ganhos com todos os

principais produtos, como leite em pó, queijo e leite pasteurizado; já na bovinocultura
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de corte, a melhora dos preços pagos pelo boi elevou o faturamento dos pecuaristas.

Caros colegas, essa é uma ótima notícia que deve ser comemorada por todo o setor

produtivo do Estado.  Estamos no caminho certo. Quando o agronegócio vai  bem,

toda a economia mineira se beneficia  disso,  com a geração de mais empregos e

renda.  Mais uma vez, meus parabéns aos produtores rurais mineiros, incansáveis

batalhadores, que, mesmo diante das dificuldades, sempre mostraram superação e

capacidade de recuperação. 

Parabéns a todo o sistema do governo de Minas que tem atuado para dar  aos

produtores mineiros as condições técnicas para melhor se desenvolverem, como a

Emater, a Epamig, o IMA, a Secretaria de Agricultura, as nossas universidades e os

centros de pesquisas.

Conforme  se  verifica,  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  os  números  significam

muito. O ânimo do produtor rural, que estava esmorecido pelas dificuldades que vinha

enfrentando ano a ano, começa a ser retomado. Conforme disse, na minha origem

como filho de produtor, meu pai sempre dizia algo que jamais esquecerei: “O mais

importante na atividade do que faz não é apenas o resultado obtido,  mas,  sim, a

esperança de continuar a tê-lo em outros certames e outras ocasiões”.

Em razão disso, vejo que também nesse setor Minas Gerais está dando mostras

aos  mineiros  e  aos  brasileiros  de  que  pode  avançar,  crescer  e  fazer  a  grande

diferença.  Os  setores  que  trabalham  nesse  segmento,  como  a  Faemg,  sabem

perfeitamente  dirigir  as  ações  no  intuito  de,  havendo  crescimento  na  atividade

agrícola  e  no  agronegócio,  haver  automaticamente  uma  movimentação  geral  da

economia, da indústria, do comércio, dos serviços e em todos os outros setores.

Portanto, é um momento importante da nossa história política e econômica. Neste

instante há uma questão a ser observada. Não há sucesso de um povo se não houver

um  governo  eficiente.  Está  caracterizado  pelos  números  que  há  eficiência,

competência e, sobretudo, compromisso com a causa pública no Estado de Minas

Gerais.

Concedo aparte à Deputada Luzia  Ferreira,  minha companheira de partido,  que

certamente tem uma experiência longa e grande contribuição a dar neste momento

em que apresenta números positivos do nosso Estado.
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A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada, Deputado Sebastião Costa, meu

companheiro. V. Exa. está discorrendo sobre esse esforço imenso tanto do governo

Aécio  quanto  do  governo  Anastasia  para  que  haja  crescimento  econômico  e

fundamentalmente desenvolvimento econômico e social, que tem sido a marca desse

governo. Quero reportar-me a uma pesquisa de um professor da Fundação Getúlio

Vargas,  que  há aproximadamente  21  dias,  no  “Jornal  Nacional”,  da  Rede Globo,

comparou o crescimento econômico de todos os Presidentes da República desde o

início do século XX. Qual teria sido esse desempenho em termos do crescimento

econômico?  Nessa  avaliação-comparação,  em  todos  eles...  Para  ressaltar  o

desempenho  do  Sr.  Itamar  Franco,  nosso  correligionário  e  grande  homem,  ex-

Governador  de Estado e ex-Presidente da República, atualmente Senador  -  aliás,

está brilhando no Senado.

Há pouco falávamos sobre o volume de publicidade do governo federal, do governo

Lula. Aos olhos de todos ficou como uma verdade, como se tivesse havido um “boom”

econômico no governo Lula. No entanto, o que ele mostrou? Primeiro, o governo Lula

é  mediano  e  não  está  entre  os  primeiros  em  crescimento  na  história  do  Brasil.

Segundo, pasmem os senhores, o período do governo Itamar Franco, apesar de toda

a instabilidade política - aliás, todos sabem que ele assumiu após o “impeachment” do

Collor -, obteve, na média, um crescimento econômico maior do que o do governo

Lula.

Portanto, mais uma vez, parabenizo esse reconhecimento quanto ao esforço de

Itamar Franco e da sua habilidade política, pois, na adversidade e na instabilidade

política, ainda conseguiu garantir, além da consolidação democrática, que o Brasil

retomasse  e  começasse  esse  ciclo  virtuoso  da  estabilidade  econômica  com  o

crescimento. Não tive oportunidade de fazer esse registro antes, mas faço-o agora.

Ele é nosso companheiro de partido e demonstra que está merecidamente no Senado

pelo voto de milhares de brasileiros.

O  Deputado  Sebastião  Costa  -  Quero  agradecer  à  Deputada  Luzia  Ferreira  e

enfatizar a apresentação feita por ela. Quem fez a pesquisa não foi nenhum instituto

político de orientação partidária,  mas sim uma pessoa com absoluta isenção,  que

constatou, pelo período pequeno de governo que teve, na proporção dos anos que
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governou, o crescimento de quase 5% naquela oportunidade; sendo que com outros,

que alardearam tanto, não passou de 4% na sua média dos oito anos. Portanto, a

consideração que a Deputada acaba de fazer é importante, vem ao encontro do tema

que  estamos  abordando,  porque  o  crescimento  econômico  ajuda  a  diminuir  as

diferenças sociais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Anselmo José Domingos.

O  Deputado  Anselmo  José  Domingos*  -  Sr.  Presidente,  prezados  colegas,

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, falarei a respeito de três leis

publicadas no Município de Belo Horizonte no início deste ano - todas elas de nossa

autoria -,  porém demonstrando a preocupação do Prefeito  com alguns temas que

entendemos muito importantes. 

No período de um mandato  e  meio,  na  Câmara de Belo Horizonte,  aprovamos

projetos de leis que se transformaram em aproximadamente 140 leis municipais. E

agora, nos meses de fevereiro e março, o Prefeito aprovou a Política Municipal do

Livro, que incentiva a leitura, o consumo e a produção do livro, na cidade de Belo

Horizonte, assim como sancionou a lei que trata da circulação dos veículos de tração

animal  no  Município.  Essa lei  foi  uma conquista  da  cidade,  das  pessoas  que  se

preocupam com os animais. Trata-se de uma lei trabalhada, com discussão durante

três a quatro anos, com debates e conversas, para que tivéssemos instrumentos que

realmente levassem para o Município de Belo Horizonte condições adequadas para

esse trabalho, em geral feito por meio dos carroceiros com suas carroças. Essa é

uma lei  que regula, que autoriza a circulação de carroças na cidade e que exige

condições  de  trabalho  e  de  saúde  do  animal  que presta  esse serviço.  Por  quê?

Porque vemos muito hoje na cidade animais maltratados, que não têm condições de

saúde  adequadas  para  puxar  o  peso  colocado  na  carroça,  que  estão  mal-

alimentados. Então, essa lei obriga que se identifiquem as condições do animal, que

seja adequadamente ferrado, alimentado, que tenha idade laboral, ou seja, passe a

trabalhar apenas a partir dos três anos de idade. O veículo de tração animal também

deverá obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro e ao Contran; deverá ter horário de

trabalho, de segunda a sábado, exceto aos domingos e feriados, que são dias de

descanso do animal; e o animal deverá ter assistência veterinária constante. Essas
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são conquistas da sociedade belo-horizontina, das pessoas que estão na linha de

frente na luta de proteção aos animais. Mas são conquistas que têm sido lentas nos

últimos anos. 

Belo Horizonte, na questão dos cães, evoluiu grandemente, principalmente no caso

daqueles animais que estão nas ruas da cidade. Já não se mata mais a quantidade

de cães que se matava há alguns anos. Hoje há um tratamento adequado. Para o cão

que está adoentado, que não tem condições de recuperação, há a eutanásia.  Os

demais  recebem  um  pequeno  “chip”  que  os  identifica.  Eles  são  levados  para  a

adoção  por  pessoas  da cidade ou devolvidos  ao  “habitat”  deles,  naquela  região,

naquele  bairro,  onde  circulavam.  Essa  foi  uma  grande  vitória  das  pessoas  que

defendem  os  animais.  Hoje  os  animais  de  rua,  como não  são  sacrificados,  são

castrados. Isso também é uma conquista importante. 

A proibição, em Belo Horizonte, de animais em circo é outro avanço. Mas ainda são

poucos  os  avanços.  Essa  lei  do  Prefeito  de  Belo  Horizonte  -  aproveitamos  para

parabenizá-lo por sua visão e seu entendimento do assunto - dá mais um passo, é

mais  um  degrau  que  alçamos,  mas  ainda  não  soluciona  totalmente  o  problema.

Entendo  que,  com  a  fiscalização  que  se  pretende  fazer  no  Município  de  Belo

Horizonte,  teremos melhores  condições.  Teremos,  por  exemplo,  uma boa solução

para a questão do lixo que é clandestinamente jogado nas esquinas, nos lotes vagos,

por  pessoas que,  às  vezes,  não têm condições de desempenhar esse trabalho e

utilizam  carroças.  Na  última  semana,  o  Prefeito  também  sancionou  a  Política

Municipal de Mobilidade Urbana. Pela primeira vez, tanto em Belo Horizonte como em

vários  Estados  do  Brasil,  passa-se  a  ter  uma  lei  com  princípios  básicos  que

proporcionam acesso amplo e democrático ao espaço urbano. As pessoas passam a

ter acessibilidade pelos meios de transportes colocados à disposição da população;

direito de acesso aos espaços públicos que usamos no dia a dia. O espaço público

passa a ser garantido em lei como um bem comum, um bem de todos nós. A pessoa

passa a ter, por meio dessa lei, o direito de se deslocar e usufruir da cidade, com

sustentabilidade nas ações e nos deslocamentos. Isso faz com que tenhamos um

princípio que temos discutido nos últimos anos, a acessibilidade universal, que é o

direito  amplo  de  todas  as  pessoas,  do  cidadão  comum,  mas  especialmente  do
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deficiente, do idoso e de todas as pessoas que tenham dificuldade de mobilidade.

Então,  por  essa  lei,  a  pessoa  passa  a  ter  segurança  na  sua  locomoção.  E  o

Município, no caso Belo Horizonte, passa a ter de fazer a integração entre as formas,

os modos de transporte dentro da cidade, priorizando o transporte coletivo e o não

motorizado. Aí está um primeiro ponto essencial e importante. Pela primeira vez, é

estabelecido na lei que se priorize o transporte por bicicleta, a pé e por coletivo, em

detrimento do transporte individual motorizado. 

Essa é a visão do Prefeito da nossa cidade. O Prefeito de Belo Horizonte passa a

querer cumpri-la a partir  de agora. E, para alcançar esses objetivos, a lei  traz um

instrumento jurídico importante: cria o Plano Diretor de Mobilidade. Essa lei define

regras  para  que,  em  um  debate  em  Belo  Horizonte,  na  nossa  cidade,  com  a

participação da Câmara, se monte um plano diretor  de  mobilidade,  que trate das

questões dos passeios, das vias públicas e sua manutenção.

Temos um assunto muito importante que afeta Belo Horizonte. Os vereadores têm

uma demanda crescente: os pedidos para se asfaltarem vias calçadas. Às vezes, são

vias  com calçamento em boas condições,  mas a população pede, exige que elas

sejam asfaltadas. Por que isso, Deputado Célio Moreira, que foi Vereador na cidade e

conhece  essa  demanda?  É  porque  os  nossos  parceiros  não  têm  condições  de

trafegar. Seja mulher, seja idoso, seja adulto. O passeio é cheio de obstáculos e não

oferece condições para caminhadas. Portanto, por meio dessa lei, a Prefeitura estará

empenhada  nesse  trabalho  para  melhorar  a  situação  dos  passeios  e,  talvez,

apresentar uma decisão em relação à escolha de asfaltar ou não as ruas calçadas em

Belo Horizonte. Realmente o calçamento é o local onde a pessoa anda na via pública.

No entanto, cria-se um problema ambiental grave, que é a impermeabilidade do solo

no local asfaltado e o aquecimento do microssistema lá existente.

Esse plano diretor da acessibilidade também criará áreas de acesso restrito e áreas

de acesso controlado em nossa cidade. Certamente começará a ser discutido, nos

próximos  anos,  o  problema  do  excesso  de  veículos  na  região  central  de  Belo

Horizonte. Essa é uma medida que terá de ser discutida, e tenho certeza de que esse

plano diretor poderá tratar desse assunto.

O  Deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Cumprimento  o  nobre  Deputado
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Anselmo  José  Domingos,  que  foi  meu  colega  na  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, onde estive durante dois mandatos e meio. Na verdade, o discurso de V.

Exa. remonta à importância que a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem para esta

cidade. É uma casa de debates, onde se elaboram as leis, além de disciplinar, em

muitos casos, as atividades diversas na cidade, a exemplo do Código de Posturas.

Outra atividade que também foi regulamentada pela Câmara Municipal foi a Lei de

Uso e Ocupação do Solo, que freou naturalmente o crescimento desembestado do

setor de construção civil nesta cidade. Tive a grata satisfação de ser companheiro e

colega de V. Exa. na Câmara Municipal e vi  a dedicação e competência com que

atuou nos debates e também na elaboração de diversas leis. Como V. Exa. disse,

foram 104 leis apresentadas por V. Exa., um dos Vereadores que mais apresentou

projetos de lei,  que foram aprovados também aqui  na Câmara Municipal  de Belo

Horizonte.  Tenho  certeza  de  que  sua  atuação  nesta  Casa  também  terá  ampla

produtividade e que promoveremos excelentes debates, agora no âmbito estadual.

Muito obrigado pelo aparte e parabéns pelo seu discurso.

O Deputado Anselmo José Domingos* - Muito obrigado, Deputado Carlos Henrique.

Vimos também, nessa lei sancionada pelo Prefeito, um assunto para ser discutido e

ações  para  serem  implementadas  no  Município  de  Belo  Horizonte.  Por  exemplo,

temos estações de metrô em vários locais da cidade. Entretanto, várias estações de

metrô aqui situadas não têm estacionamentos dissuasórios, a fim de que as pessoas

deixem seus veículos lá. Portanto, elas têm uma limitação no tocante ao uso do metrô

dentro da cidade de Belo Horizonte.

Esse plano diretor de mobilidade também permitirá que se integrem esses vários

modos de  transporte  em  Belo  Horizonte.  O  metrô  desta  cidade foi  idealizado  na

década de 1980 e sua modernização se arrasta há muito tempo, de modo que já

precisa ser modernizado e ampliado. Não se pensou em integrar o metrô ao resto da

cidade com o uso que a pessoa faz no deslocamento de uma região para outra.

Portanto, nessa lei também é colocada a questão dos estacionamentos dissuasórios. 

Para  finalizar,  a  lei  também  prioriza  isso.  Sabemos  que  o  poder  público  tem

dificuldades,  pois tem de trabalhar dentro de um orçamento, mas o plano prioriza

algumas  áreas  para  serem  trabalhadas  dentro  da  nova  visão  de  que  todas  as



587
____________________________________________________________________________

pessoas tenham os mesmos direitos de mobilidade no Município de Belo Horizonte,

direito esse ainda não exercido plenamente. Não falo apenas das pessoas que têm

mobilidade reduzida, dos deficientes, dos idosos ou das mulheres com crianças de

colo, mas todos nós temos muita dificuldade hoje de trafegar em Belo Horizonte, em

qualquer um dos nossos meios de transporte. Então precisamos de uma nova visão,

que está sendo dada por meio dessa lei  sancionada: prioridade para o transporte

coletivo  e para  o transporte  individual  não motorizado.  Muito  obrigado a todos,  e

esperamos que essa lei seja cumprida.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  senhoras e senhores  que nos acompanham das galerias,  senhoras e

senhores telespectadores que nos assistem por toda Minas Gerais por meio da TV

Assembleia, senhoras e senhores servidores e funcionários desta Casa, boa tarde.

Venho a esta tribuna no Grande Expediente para apresentar parte da caminhada que

nos  delegou  o  exercício  deste  mandato  de  Deputado  Estadual  pelo  Partido

Comunista do Brasil na 17ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Na  oportunidade,  também  apresentarei  alguns  parâmetros  de  minha  ação

parlamentar, fixados a partir de minhas convicções e experiências. Ciente de minhas

responsabilidades e disposto a honrar a trajetória que nos trouxe até esta Casa, é

com muita satisfação que faço uso da palavra.

Antes, porém, agradeço a cada um daqueles que, em cada parte do Estado, com

sua dedicação e esforço pessoal, contribuiu de forma direta ou indireta para que eu

pudesse conduzir este mandato. A todas e a todos, o meu mais sincero e fraterno

abraço. Aproveito a oportunidade para convidá-los a construirmos juntos um mandato

popular e participativo.

Estou Deputado, sou rodoviário e sindicalista, condições que não abandonei e nem

abandonarei. Comecei minhas atividades políticas no Movimento Sindical do Vale do

Aço. Fui Diretor e atualmente estou licenciado do cargo de Presidente do Sindicato

dos Rodoviários de Coronel Fabriciano - o nosso Sinttrocel -, que, com muito orgulho,

carrego  em  meu  nome  parlamentar.  Sou  Secretário-Geral  da  Federação  dos

Trabalhadores Rodoviários de Minas Gerais - Fettrominas -, presidida por um lutador
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pelos direitos dos trabalhadores e, acima de tudo, um grande amigo e conselheiro leal

de todas as horas, José Theodoro Guimarães. Exerço o cargo de Vice-Presidente da

Nova  Central  Sindical  dos  Trabalhadores,  presidida,  em  Minas  Gerais,  pelo

incansável  e  desprendido  Antônio  da  Costa  Miranda.  Também  sou  Diretor  da

Associação  Gestora  dos  Benefícios  Sociais  dos  Trabalhadores  em  Transportes

Rodoviários de Minas Gerais - Astromig -, organização não governamental, dirigida

pelo companheiro de antigas e novas jornadas, Hamilton Dias de Moura.

Tenho consciência de que minha eleição se deu pelo compromisso firmado com as

classes trabalhadoras de Minas Gerais, em especial, os rodoviários, e com a minha

região, o Vale do Aço. 

A categoria rodoviária nunca havia ocupado uma cadeira na Assembleia, e hoje o

movimento sindical e outros segmentos do mundo do trabalho vêm perdendo espaço

nesta  Casa.  E  o  Vale  do  Aço  enfrenta  grandes  dificuldades  e  precisa  encontrar

soluções que requalifiquem seu lugar no cenário estadual. Isso só amplia, em muito,

a  nossa  responsabilidade.  A  campanha  que  me  elegeu  se  pautou  pela  firme

determinação de impedir que o País vivesse um retrocesso e que as vitórias do povo

brasileiro, conquistadas nas lutas populares ao longo da última década, refluíssem.

No  Vale  do  Aço,  fui  o  único  Deputado  Estadual  eleito  que  esteve  engajado,

decisivamente e desde o primeiro momento, na eleição da Presidente Dilma Rousseff.

Hoje, na base de apoio e sustentação de seu governo em Minas Gerais, pautarei

minha ação parlamentar em defesa de um país soberano e democrático, mais justo,

que atenda às necessidades imediatas e históricas das grandes maiorias nacionais e

abra canais de participação popular.

É  preciso  colocar  os  interesses  nacionais  e  do  povo  em  primeiro  lugar.  Tenho

confiança de que a Presidente Dilma e as forças avançadas que a apoiam buscarão

este  caminho.  O  País  necessita  de  uma economia  forte,  que  cresça  distribuindo

renda,  poder  e  conhecimento.  O  compromisso  histórico  de  eliminar  a  miséria,

renovado com a eleição da Presidente, tem de passar, sobretudo, pela valorização do

trabalho, das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Justamente por isso, não

podemos e não vamos aceitar o jogo do capital financeiro monopolista, que parasita

em  torno  de  altos  juros  e  trava  o  desenvolvimento  do  Brasil.  Vamos  seguir
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defendendo a redução dos juros,  a  ampliação de investimentos que promovam a

melhoria da qualidade de vida da população, a valorização dos salários, em especial

do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas, o fim do fator

previdenciário,  a  reforma  agrária  antilatifundiária,  a  regulamentação  dos  direitos

sindicais e trabalhistas dos servidores públicos, o fim do trabalho escravo e tantas

outras medidas urgentes e essenciais para um combate permanente e duradouro à

pobreza e à exploração desmedida da classe trabalhadora.

Em  Minas,  junto  com  meu  partido,  estou  perfilado  às  forças  democráticas  e

populares que se colocam em oposição ao governo estadual. Na Assembleia, junto

com o camarada Carlin Moura, integramos o Bloco Minas sem Censura. Assim, vou

me empenhar com afinco para que os rumos atuais sejam alterados, para que Minas

Gerais  retome  as  suas  mais  belas  tradições  democráticas  e  volte  a  ouvir  o

contraditório e valorizar o debate político. Minas precisa voltar a se rebelar contra as

injustiças e ter como seu segundo nome a palavra liberdade. Lutaremos para que nas

Minas e nos Gerais passem a falar mais alto os direitos daqueles que constroem com

o suor de seu rosto toda a riqueza de nosso Estado.

Antes  de  procurar  as  razões  do  crescimento  do  PIB  do  Estado  é  preciso

responsabilizar a quem de direito: os homens e as mulheres que trabalham, longe

dos  tapetes  oficiais,  diuturnamente,  na  produção,  em  empresas  na  cidade  e  no

campo, no transporte e nos serviços públicos e privados. Eles, acima de quaisquer

outros, merecem nosso respeito, nossa admiração e nossas homenagens. Sem eles,

não se pode falar em crescimento de Minas. Por isso, nossos compromissos aqui na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais são, prioritariamente, com os interesses do

povo e com a nossa região do Vale do Aço.

Recentemente, foi anunciado um crescimento do PIB mineiro de 10,4%. Não há

momento  melhor  que  este  para,  junto  com  as  comemorações,  discutirmos  a

distribuição de renda no Estado e colocar Minas no roteiro de combate à miséria. 

O primeiro projeto que apresentei foi o do piso salarial regional. A proposição institui

faixas salariais que se agrupam a partir das categorias profissionais. Alguns governos

e  Assembleias  estaduais  debateram  o  assunto  e  já  foram  implementados  pisos

regionais no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e
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em  São  Paulo.  Nesses  Estados,  relatórios  de  diversos  órgãos  evidenciam  os

impactos positivos do piso regional no mercado de trabalho e na economia como um

todo. Verificamos, por exemplo, que, após a implantação do piso regional, cresceram

as admissões com remunerações mais próximas ao piso e diminuíram aquelas com

remunerações próximas ao salário mínimo. A proposta tem dois objetivos principais:

melhorar  as  condições  de  vida  dos  trabalhadores  que recebem  salário  mínimo  e

fortalecer o mercado interno,  potencializando o desenvolvimento de Minas Gerais.

Ademais, o piso salarial  regional incorporará nosso Estado ao esforço nacional de

combate  à  pobreza,  já  anunciado  pelo  governo  federal  e  repetido  pelo  governo

estadual.  A aprovação  desse  projeto  de  lei  é  uma política  de  Estado,  e  não  de

governo.  Portanto  não pode se tornar  uma queda  de  braço entre  o  governo e  a

Oposição.  Ao  contrário,  ao  nosso  lado,  queremos  todos  os  que  se  dispõem  a

combater a miséria e a valorizar o trabalho em nosso Estado. 

Como todo o País, o Vale do Aço sofre os efeitos da crise internacional capitalista,

agravados pela inexistência de planejamento e dedicação dos governos estaduais à

região nas últimas décadas. A economia não foi diversificada e não foram oferecidas

alternativas para a região. Hoje, por exemplo, quando empresas como a Usiminas e a

Acelor  Mittal,  atual  Aperam,  anunciam  redução  de  investimentos  e  promovem

demissões,  vivemos  a  ameaça  de  desestruturação.  Já  passou  da  hora  de  se

realizarem  planejamentos  de  curto,  médio  e  longo  prazos  que  atendam  às

necessidades  da  população  e  garantam  um  desenvolvimento  socioeconômico

baseado numa industrialização diversificada e em cidades mais harmoniosas. O Vale

do Aço precisa e merece esforços governamentais em todos os níveis para solucionar

seus problemas e impasses. A única região metropolitana de Minas Gerais, fora da

Capital, que exige mudanças urgentes que garantam vida digna para nós, nossos

filhos e para as futuras gerações... De minha parte, comprometo-me a dar o melhor

de mim para realizarmos esse sonho. No caminho do Vale do Aço, é preciso enfrentar

o pesadelo da BR-381, que assusta, mutila e ceifa vidas diariamente. No Vale do Aço

não há uma única universidade pública, não há um só hospital público, e a saúde de

suas cidades está muito mal. 

Coronel Fabriciano, por exemplo, vive dificuldades imensas na área da saúde; ao
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lado de discussões sobre seu funcionamento, a saúde implora medidas emergenciais.

Nossa Coronel Fabriciano precisa se afastar da lógica de cidade-dormitório. A cidade

berço  do  Vale  do  Aço  clama  por  um  desenvolvimento  erguido  sobre  pilares

importantes,  como qualidade  de  vida,  respeito  à  população,  incremento  à  cultura

local,  multiplicação  de  perspectivas  para  os  idosos,  adultos  e  jovens,  além  da

valorização da segurança e do bem-estar públicos. 

No meu primeiro mandato, quero aprender todos os dias com os nobres Deputados

e com a luta cotidiana do nosso povo.  Antes de encerrar  este pronunciamento,  é

imperativo citar, agradecido, o nome de pessoas mais próximas a mim, que moldaram

as minhas opiniões, inspiraram-me e construíram comigo uma trajetória. São pessoas

que me acompanharam e me deram força em todos os momentos de minha vida:

meus  amigos  e  meus  colegas  de  profissão,  a  militância  do  Movimento  Sindical

Popular e do Vale do Aço, meu pai, José Lucílio Alvarenga, minha mãe, D. Carmelita

Alvarenga,  minha  querida  esposa,  Carmen  Lúcia,  meus  filhos  e  Deus,  que  nos

protege e há de nos iluminar. Obrigado pela atenção de todos e até breve.

* - 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,  requerimentos  e

indicações.  Estão  abertas  as  inscrições  para  o  Grande  Expediente  da  próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 389 a 391/2011, das

Comissões  de  Meio  Ambiente  e  de  Política  Agropecuária,  e  392  a  394/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária,  em  5/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  217/2011,  do  Deputado  Romeu

Queiroz, 230/2011, das Deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira,

Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, 232/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,

260/2011,  dos Deputados Doutor  Viana e Sávio Souza Cruz,  261 e 263/2011,  do

Deputado  Duarte  Bechir,  276  a  278/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

315/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  316/2011,  do  Deputado  Hélio

Gomes,  324/2011,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  336/2011,  do  Deputado  Jayro

Lessa,  e  337/2011,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão  de  Administração  Pública;  e  de  Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  4ª

Reunião  Ordinária,  em  6/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  258/2011,  do  Deputado

Doutor Viana, e 328/2011, da Comissão de Assuntos Municipais  (Ciente. Publique-

se.).

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de ler  uma

matéria  publicada  hoje,  dia  6  de  abril,  no  jornal  “Estado  de  Minas”,  do  repórter

Ezequiel  Fagundes,  que  diz  que  a  magistrada  da  cidade  de  Paraopeba  tomou

decisão  inusitada  em  um  episódio:  “Prefeito  ‘versus’  Vereador.  Sem  censura  por

apenas  um  dia.  A Justiça  da  cidade  de  Paraopeba,  na  região  central  de  Minas,

colocou ontem mais lenha na fogueira da polêmica envolvendo o Prefeito da cidade,

Marcelo Uberaba, do PT, e o Presidente da Câmara Municipal, Roberto do Açougue.

Ambos são candidatos a Prefeito na eleição do ano que vem. Em briga por espaço e

holofote,  o  Presidente  é  acusado de  vetar  a  participação do petista  na  chamada

tribuna livre da Câmara Municipal. A população também foi proibida de se manifestar,

só que parcialmente. Acionada para resolver o impasse político, a Juíza da comarca

local se manifestou de maneira inusitada no episódio. Em vez de colocar um ponto

final na controvérsia, a magistrada autorizou o Prefeito  Marcelo Uberaba a usar o

espaço somente na noite de ontem. Hoje, de acordo com o teor da liminar, ele está

novamente proibido de falar da tribuna”. Sr. Presidente, isso é uma intromissão por
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parte  da  Justiça  na  Câmara  Municipal.  Ontem  a  Câmara  de  Paraopeba  até

regulamentou o art.  37 de seu Regimento Interno com o Projeto de Resolução nº

1/2011, que fixa norma para o uso da tribuna livre. O Prefeito de Paraopeba até agora

não  demonstrou  por  que  veio  e  por  que  está.  Ele  está  querendo  holofote,  está

querendo ir  à Câmara Municipal falar mal dos Vereadores e dos seus adversários

políticos ou cobrar dos que são seus paus-mandados uma posição na tribuna para

falar  mal  da  Câmara  Municipal  e  principalmente  do  Presidente,  que  o  jornalista

Ezequiel Fagundes diz ser candidato a Prefeito. Ele não é candidato a Prefeito.  A

Juíza tomou essa decisão e não mencionou no seu despacho se a população poderá

ou não usar o espaço da Câmara. “Fico preocupado porque hoje -  ontem - estou

liberado para falar. E os outros dias? E os moradores da cidade? Será que eles não

poderão se manifestar?,” lamentou o petista em entrevista. Ontem o Prefeito disse

que iria apresentar a prestação de contas da cidade. “Vou entrar com liminar debaixo

do braço”,  ressaltou. Sr.  Presidente,  esse Prefeito andará com liminar debaixo do

braço  até  mofar  ou  até  sumir  porque na  Câmara Municipal  quem decide  são os

Vereadores e o Presidente. Esse Prefeito nunca fez nada para a cidade e está só

perseguindo os Vereadores da Oposição, até com ameaça de morte; está querendo

controlar  também  a  Câmara  Municipal.  Olhe  o  absurdo  a  que  isso  chegou,  Sr.

Presidente. Ontem o Presidente da Câmara disse que a reunião é às 19 horas; às 18

horas o Prefeito chegou com a liminar. 

Minha  orientação  é  para  que  ele  entre  com  agravo  de  instrumento  e  com

requerimento junto ao Conselho Nacional de Justiça ou à Corregedoria. A Juíza ficou

a serviço do Prefeito ao conceder uma liminar para que ele fosse à Câmara Municipal

falar  mal  do  seu  Presidente  e  dos  Vereadores.  Um  Vereador,  tão  logo  saiu  da

Câmara, foi perseguido até sua casa. Eles estão sendo ameaçados de morte. Quero

registrar que consta nos anais da Casa esta minha fala e que tomaremos medidas

junto ao Tribunal de Justiça, assim como junto ao Ministério Público, para que sejam

tomadas  as  devidas  providências.  Os  Vereadores  da  Oposição estão  com medo,

porque há pouco tempo um Vereador morreu na cidade. Até agora não se sabe o

motivo,  não  se  sabe  se  foi  assassinato.  Os  Vereadores  estão  com  medo,  pois

disseram que o Prefeito é poderoso.
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Poderoso é  Jesus,  é  Deus!  Esse  Prefeito,  se  quiser  aparecer,  que  ponha  uma

melancia na cabeça ou no pescoço e vá trabalhar, porque a cidade está precisando

de  administradores  competentes,  e  não  de  administradores  corruptos.  Esses

corruptos  foram  denunciados  no  Tribunal  de  Contas,  que  até  agora  não  tomou

providências. Foi instalada uma CPI, mas, por apenas um voto, ele não foi cassado.

Temos  notícias  de  que  há  também  Vereador  corrupto,  que  vendeu  seu  voto.  Sr.

Presidente, veja só a situação: o Prefeito vai à Câmara, quando é convidado. Logo,

ele foi até lá intimidar o Presidente da Casa e os Vereadores contrários à posição

dele. O Prefeito disse: “Quero falar na Câmara”.  Vá falar na Prefeitura, na rua ou

onde quiser, mas respeite os Poderes, respeite a Justiça, respeite o Legislativo, que,

pelo contrário, tem respeitado a posição do Executivo.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,

Aeroporto de Confins. Falo com tranquilidade. Trabalhei nesta Casa para transformar

um elefante branco em um aeroporto que hoje, na minha opinião, está ultrapassado.

Tiramos aviões de outro aeroporto, o que fizemos com tranquilidade. Lugar de avião é

em Confins. Esta Casa assistiu ao movimento que fizemos. Sr. Presidente, falo com

tranquilidade  sobre  o  que  me  aconteceu  ontem.  Todas  as  vezes  em  que  nós,

Deputados, vimos de Brasília ou de São Paulo e chegamos a Confins, pegamos o

telefone e ligamos para o nosso motorista. O motorista deste Deputado sempre fica

perto do aeroporto e nunca no aeroporto. Cheguei de viagem ontem, liguei para o

Cirilo, meu motorista, que foi me buscar e aguardei em frente à parada de carga,

embarque e desembarque. Essa parada está situada logo na saída do desembarque,

do lado esquerdo, em frente à parada dos ônibus que fazem o trajeto Confins-Belo

Horizonte.  Para  minha  surpresa,  estavam  ali  parados  três  carros  do  Tribunal  de

Justiça.  Falei  ao  motorista:  O  senhor  não  poderia  dar  uma voltinha,  ligar  para  o

Desembargador e dizer-lhe para, quando chegar, avisá-lo? Ele me respondeu: “Não

posso, tenho de ficar aqui e cumprir ordens.” Falei novamente: Pois não, meu amigo,

mas  preciso  entrar  no  meu  carro,  e  não  há  lugar  para  parar.  Logo  ali  há  uma

passagem para pedestres. Como farei? Ele me respondeu: “Não posso fazer nada. O

Desembargador deu ordem para que eu fique aqui, e aqui irei ficar.” Havia três carros

no local. A fotografia está aqui no celular. O que aconteceu então? A partir daí, iniciou-
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se aquele bochicho. Parava uma pessoa ao meu lado e dizia: “Deputado, o senhor

não tomará providências?” Outro dizia: “Olha, Deputado, aqui é carga e descarga.”

Respondi: levaremos o fato ao conhecimento dos responsáveis. Chamei um Sargento

da Polícia Militar:  Meu amigo,  esses carros  estão aqui.  Aqui  é carga e descarga,

portanto  os  motoristas  não  podem  esperar  ninguém.  Sabe  o  que  a  coitada  da

Tenente, uma mulher, e o soldado, disseram? “Não posso fazer nada, estou seguindo

ordens.” Perguntei-lhes se não podiam pedir nada, porque tínhamos muitos carros

para chegar ao local, para embarcarmos. E eles responderam que não podiam fazer

nada, porque se tratava do pessoal do Tribunal de Justiça e do Superintendente da

Infraero. Aí o pessoal me disse mais uma vez: “E aí, Deputado? Você representa o

povo.” E pediam-me para transferir os homens dali. E começou aquilo tudo, afinal de

contas sou um cara até popular, Sr. Presidente. Nesse tempo todo, mais de 20 anos

de vida pública, trabalhei em rádio e televisão. Esse negócio todo aqui, e a minha

cara está na televisão a toda hora, ou estou falando no rádio. E começaram a me

cobrar:  “E  aí,  Deputado?  Não  vai  tomar  providência?”  E  eu  disse  que  tomaria

providência. Pedi para chamarem o rapaz da Infraero, que, na frente de todo mundo,

me  falou  que  não  poderia  fazer  nada,  que  estava  seguindo  ordens,  e  os  carros

ficariam ali porque eram do Tribunal de Justiça. E eu lhe disse: “Meu amigo, pode ser

do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, da mãe de

quem estava ali esperando.” Sr. Presidente, isso não podia ter acontecido. Se a mãe

de alguém estivesse passando mal, como faria para embarcar? E eu disse: “Olhe a

placa,  meu amigo.  Aqui  é  embarque e  desembarque.  Como faremos?”  E ele  me

disse: “Não posso fazer nada. Sou da Infraero e estou cumprindo ordens do meu

diretor.” E a Polícia Militar: “Sou da Polícia Militar e estou cumprindo ordens do meu

superior”.  E  o  amigo  motorista:  “Não  posso  fazer  nada,  porque  estou  cumprindo

ordens do meu patrão do Tribunal de Justiça”. Sr. Presidente, e este Deputado, com

todo mundo perto, perguntando: “E aí, Deputado?”.  E falei:  “O Deputado aqui não

pode fazer nada, nem como cidadão, nem como jornalista, nem como radialista, nem

como Deputado Estadual, nem como nada”. Estavam cumprindo ordens. Ordens do

Presidente da Infraero, para quem ligarei daqui a pouco e lhe lembrarei que aquele

espaço é para embarque e desembarque. Darei sugestão ao Tribunal de Contas, ao
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Tribunal de Justiça, aos Desembargadores, ao Fórum, à Assembleia, ao governo do

Estado: peçam aos seus motoristas para pararem o carro perto. Hoje há celular, e é

muito fácil, Sr. Presidente, na hora de desembarcar,  o motorista pode pegá-los no

embarque e desembarque.  Sabe o que acontecerá se isso não for  feito?  Haverá

gente parando no local de embarque e desembarque, perto dos motoristas. Ontem vi

isso  também.  Se  fosse  um  taxista,  seria  multado.  E  esse  pessoal?  Três  carros

pretinhos,  bonitinhos,  oficiais,  ali  parados.  Fica  aqui  o  protesto  do  usuário  do

Aeroporto de Confins, que já passou da hora de ser ampliado. O serviço ali é caro, o

mais caro do Brasil,  ainda mais com essa mordomia para uma grande minoria,  e

multas correndo soltas para os outros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, aproveito este momento para, primeiro,

apresentar uma questão de ordem. Acho que a Mesa da Assembleia precisa ter uma

definição sobre  o  art.  70.  Quando é  um Deputado da base do governo,  pode-se

ultrapassar as fases, e eles falam; quando nós pedimos a palavra pelo art. 70, temos

que cumprir o Regimento. Só queria que a regra fosse a mesma para todos. Tanto

para  eles  quanto  para  nós,  uma  regra  bem  clara  e  definida,  e  que  nada  seja

modificado de acordo com o interesse do momento. Trago essa questão a V. Exa.

para que possa suscitá-la, porque vemos que, às vezes, o próprio Secretário da Mesa

é que define se se pode ou não ultrapassar a fase. Isso tem nos prejudicado - até

porque  somos  a  Minoria  -  tirando o  nosso  tempo  de  atuação.  Outra  questão  de

ordem, Sr. Presidente, para V. Exa. responder logo após a minha fala, é saber se já

estão  sendo  encerradas  as  fases  de  discussão  de  alguns  projetos.  Pediria  à

assessoria para fazer  um levantamento se já houve as seis  reuniões,  e de quais

projetos.  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  gostaria  de  fazer  um  questionamento,

porque  ontem  não  tivemos  oportunidade  de  falar.  O  Deputado  Gustavo  Corrêa

defendeu a negociata feita na licitação do prédio do Ipsemg. O Deputado Gustavo

Valadares - desculpe-me sua ausência - iniciou seu pronunciamento corretamente,

pois foi aquilo mesmo que aconteceu, mas não falou nem na metade nem no final.

Então, deixarei aqui algumas perguntas, já devem estar nos acompanhando, inclusive

lá no Palácio, na censura do governo, e darei um prazo para me responderem. Não

precisa ser hoje. Pode ser amanhã. Por que o governo encomendou uma proposta de
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utilização  e  de  avaliação  do  imóvel  do  Ipsemg  para  o  Instituto  Mineiro  de

Desenvolvimento -  IMDC -,  uma Oscip que está  sendo,  inclusive,  investigada por

lavar  dinheiro  público  na  campanha,  sendo  que  a  Codemig,  a  Fundação  João

Pinheiro ou o Deop, todos do Estado, possuem atribuição e competência para fazer a

proposta econômica e a avaliação? Não entrarei muito em detalhe. É aquele caso dos

R$800.000,00 que foram pegos pela Justiça Eleitoral, que também foi abafado, ficou

por  isso  mesmo  e  ninguém  resolveu  nada.  Por  que  o  Ipsemg  utilizou  a  menor

avaliação do imóvel, de R$40.000,00 por trimestre - é isso que estou questionando -

como balizadora para a proposta  mínima do edital,  e não a avaliação do próprio

Departamento de Planejamento do Ipsemg, que era de R$200.000,00? Por que o

período de 30 meses de carência para iniciar o pagamento? Por que a publicação do

primeiro edital foi realizada em cerca de 10 jornais, e as alterações foram publicadas

somente no jornal “O Tempo”, contrariando o que dispõe a lei de licitações? Inclusive

uma delas foi publicada no dia 24 de dezembro, o que merece uma explicação. Por

que a comissão de licitação teve seus membros alterados no curso do processo de

licitação?  Quais  serão  as  fontes  de  receita  para  investimento?  O  ganhador  da

proposta  de  licitação  informou  na  proposta  vencedora,  por  sinal  a  única,  que  o

dinheiro  investido  virá  de  financiamento  do  Banco  de  Desenvolvimento.  Será  o

BNDES ou o BDMG que emprestará o dinheiro para o cara, que já tem de graça a

utilização daquele prédio por 35 anos, renováveis por mais 35, portanto por duas, ou

mais, três gerações? O financiamento, Presidente, foi contratado antes ou depois da

licitação? Pode acontecer  de  ganharem a  licitação e,  depois,  não conseguirem o

dinheiro.  Não  vou  interessar-me  por  isso.  Por  que  até  hoje  a  nossa  Presidente

indicada para o Ipsemg não veio a esta Casa para ser sabatinada? Até para explicar

se esse processo foi ou não de acordo com o que está sendo defendido. Apenas

quero  explicações.  Acho  que  o  governo  está  certo.  Às  vezes  tem  de  facilitar  as

coisas,  mas não entregar  de  graça.  Senão daqui  a  alguns  dias,  Deputado Carlin

Moura, vão licitar também o Palácio Liberdade e transformá-lo num grande cassino e

num grande hotel para beneficiar alguns amigos e companheiros, sob a alegação de

que a Copa do Mundo está aí. A Copa do Mundo agora virou um argumento para a

facilitação dos negócios. Tudo é Copa do Mundo. E esse evento dura apenas 30 dias.
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É lógico que se deve fazer um investimento de infraestrutura,  mas o evento dura

apenas 30 dias, e essas propostas, essas negociações são por 35 anos, podendo ser

renovadas por igual período. Ficam, então, essas perguntas para que, depois, eles

possam me responder. Gostaria, também, Sr. Presidente, que me respondesse uma

questão de ordem sobre a pauta. A discussão é encerrada hoje com seis reuniões ou

ainda temos mais algum período?

O Sr. Presidente - A Presidência, primeiramente, esclarece que nesta reunião não

haverá encerramento de discussão de nenhuma proposição nos termos do art. 244

do Regimento Interno. Das 10 indicações que constam hoje da 1ª Fase da Ordem do

Dia, as 3 mais antigas estão, nesta reunião, em sua quinta reunião de discussão.

Deputado Antônio Júlio, V. Exa. foi Presidente desta Casa e sabe que, nos termos

regimentais, a palavra só será concedida pelo art. 70 ao final de cada uma das fases

da Ordem do Dia. Havendo matérias na pauta, estas deverão ser apreciadas antes da

concessão  da  palavra  pelo  art.  70,  não  havendo  que  se  falar,  portanto,  em

favorecimento. 

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Solicitei  a  palavra  apenas  para  dizer  que  não tem

acontecido isso. Quando há necessidade, tem-se que deixar de cumprir esse ritual.

Eu concordo com isso. Por esse motivo, devemos definir que o ritual será o mesmo

para todos: nós, eles, ou quem quer que seja. Dessa maneira, eu concordo. 

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  esclarece  que  ocasionalmente  há  na  pauta

somente matérias em fase de votação. Nesse caso, havendo número regimental para

a  continuação  dos  trabalhos  e  não  havendo  quórum  para  votação,  passa-se

diretamente  a  conceder  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno,  o  que não

configura qualquer favorecimento.

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  queria  fazer  um registro,  pois  achei

bastante oportuno o pronunciamento do Deputado Bonifácio Mourão. Salvo engano,

nos últimos oito anos, é a primeira vez que um Deputado da base do governo tem

coragem  de  tocar  num  assunto  chamado  verbas  de  publicidade  utilizadas  pelo

governo do Estado. É interessante observar que, na sua fala, o Deputado Bonifácio

Mourão se  ateve  apenas  à  discussão das  verbas  do  governo federal,  aliás,  com

riqueza de detalhes. Sr. Presidente, isso é importante, porque o governo federal tem o
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Portal da Transparência, em que todo centavo gasto pelo governo é disponibilizado

para  consulta.  Se  jogarmos  o  CNPJ  dos  fornecedores  do  governo  no  Portal  da

Transparência, saberemos quanto foi pago, para quem foi pago e qual é a destinação

das  verbas.  Esse portal  é  referência  reconhecida  internacionalmente pela  Unesco

como exemplo  de  transparência  e  publicidade.  Parece que o  Deputado Bonifácio

Mourão cometeu um pequeno equívoco, pois sempre menciona que todos que falam

devem provar o que foi falado. Acho que ele está confundindo os institutos. Isso é

válido na vida privada, mas, na vida pública, é o contrário: não basta que a mulher de

César seja honesta, ela deve mostrar o tempo todo que é honesta. Pelo princípio da

publicidade,  todo  gasto  do  governo  deve  ser  disponibilizado  para  consulta.  Sr.

Presidente, se consultarmos o Portal da Transparência do governo de Minas Gerais,

perceberemos  que  não  há  a  devida  transparência.  Por  essa  consulta  não

conseguimos  sequer  desmembrar  as  verbas  e  os  orçamentos  de  cada  área  do

governo. O Deputado Bonifácio Mourão usou números referentes ao gasto próprio da

administração direta, e não os da Cemig, da Copasa e da Codemig, pois estes não

foram disponibilizados. Para enriquecer o debate e o papel de controle das finanças

públicas  que  compete  à  Assembleia  Legislativa,  fazemos  um  apelo  ao  Líder  do

Governo, ao Líder do bloco situacionista desta Casa,  Deputado Bonifácio Mourão,

para que, em vez de ficar somente na tribuna discorrendo sobre os números, ele

agilize e os disponibilize também no Portal da Transparência, até mesmo com as

verbas da Cemig, da Copasa, da Codemig e da Loteria Mineira, e não simplesmente

as verbas da administração direta.  Sr.  Presidente,  queria também dizer  ao ilustre

Deputado Gustavo Corrêa, ex-Secretário de Esportes do Estado por  mais de dois

anos,  que o maior  programa do País  do  Ministério  do Esporte  em andamento,  o

Programa Segundo Tempo,  que garante  às  crianças um contraturno da escola,  é

bastante reconhecido. No Estado ele se chama Programa Minas Olímpica. Na gestão

do  ex-Secretário  de  Esportes,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  e  do  atual  Secretário

Bráulio Braz, o governo federal tem garantido todos os recursos do convênio com o

governo do Estado para manter as crianças no programa. Esse é o maior programa

de inclusão social do esporte. Nunca o governo federal veio a Minas Gerais  para

perguntar  de  qual  partido  o  Secretário  fazia  parte.  Diga-se  de  passagem,  o
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Secretário,  sendo do DEM, foi  tratado com muita transparência, muito equilíbrio e

muita equidade. Essa é a forma que o governo federal tem para tratar a todos. Não

perguntamos a quem quer que seja a qual partido pertence. O critério é republicano e

é exercido por meio de prestação de contas ao Tribunal de Contas. O governo federal

tem tido essa atitude republicana. Por isso muito me estranha a atitude do Deputado

Gustavo Corrêa. Gostaria de dizer também que, em todos os convênios firmados para

as obras da Copa do Mundo, inclusive a do Estádio Independência, o governo federal

está  rigorosamente  em  dia  com  o  cronograma e  com  o  planejamento,  além  dos

investimentos  que  ficou  de  fazer  em  Minas  Gerais.  Então,  Sr.  Presidente,  é

importante  esse  esclarecimento.  É  uma  pena  que,  pela  interpretação  hoje  do

Regimento, provavelmente não chegaremos ao art. 70, no qual teríamos um prazo

maior  para  essa  discussão.  Se  chegarmos  a  ele,  aprofundaremos  mais  essa

discussão. Espero que cheguemos lá. Aliás, espero que não cheguemos ao art. 70

simplesmente  porque  há  Oposição  inscrita.  Portanto  ficam  aqui  os  nossos

esclarecimentos.

O Deputado André Quintão - Sr.  Presidente, o Deputado Gustavo Corrêa, nosso

amigo,  em  seu  pronunciamento,  referiu-se,  de  maneira,  no  mínimo,  indelicada  e

desrespeitosa à nossa Presidente mineira Dilma ao dizer que ela está cometendo um

estelionato eleitoral. Não é essa a visão do povo brasileiro, pelo menos de acordo

com  a  última  pesquisa  amplamente  divulgada.  A  Presidenta  Dilma  assumiu

quebrando um preconceito contra a mulher brasileira. Muitos ainda não acreditavam

na  capacidade  da  mulher  brasileira  de  governar  e  assumir  cada  vez  maiores

responsabilidades. Assim que tomou posse, a Presidenta fez questão de deixar claro

para o País que seria um governo não só de continuidade, mas também de avanços,

novas iniciativas e extrema preocupação com o equilíbrio macroeconômico. O Brasil,

no auge da crise econômica e quando todos os países do mundo estavam com um

crescimento negativo, tomou, por meio do ex-Presidente Lula, medidas importantes,

tornou disponíveis mais créditos, isentou automóveis, reduziu o IPI da chamada Linha

Branca - fogões e geladeiras -, investiu nas obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida

como  forma  de  reaquecer  a  economia.  Isso,  aliado  aos  programas  sociais  que

também foram ampliados, permitiu que o Brasil fosse o último país a sofrer os efeitos
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da crise e o primeiro a sair dela. Obviamente no pós-crise é momento também de

promoverem-se ajustes. Os cortes aos quais o Deputado se referiu não impactaram

de forma alguma nenhuma política pública. Na verdade, cortaram-se despesas de

custeio,  de  emendas  parlamentares  localizadas  e  de  suspensão  de  novas

contratações  e  novos  concursos  públicos.  As  políticas  públicas  continuam a todo

vapor. O programa Bolsa-Família obteve um reajuste expressivo, ou seja, o maior dos

últimos anos. As obras do PAC estão rigorosamente mantidas, principalmente aquelas

vinculadas à  Copa do Mundo a  que o  Deputado se  referiu.  Se há algum atraso,

podemos  dizer  que  é  na  entrega  de  projetos,  na  discussão  das  questões  de

condicionantes e dos outros níveis de governo. O recurso está lá.  Sr.  Presidente,

quero dizer também que é, no mínimo, ingratidão dos aliados do governo do Estado

esse tipo  de crítica.  Penso,  aliás,  que não estão sintonizados  com o Governador

Anastasia, que tem uma visão do governo Dilma, mas a sua base aqui está com outra

visão completamente diferente. A Presidenta Dilma acabou de lançar um projeto de

R$9.200.000.000,00  em  Minas  Gerais.  O  projeto  Rede  Cegonha  valorizará  as

mulheres gestantes e os bebês. Minas Gerais será muito privilegiada com recursos

desse projeto,  o  que é um motivo  de altos  elogios  do Governador  Anastasia.  No

Triângulo,  foi  lançado o polo da amônia,  que foi  uma parceria entre os  governos

federal  e  estadual.  Então,  Deputado  Carlin  Moura,  pergunto-me  qual  é  esse

estelionato,  pois  o  que  a  Presidenta  Dilma  combinou  com  o  povo  brasileiro  foi

continuar e avançar as melhorias do governo Lula. Então, acredito que o Deputado

Gustavo Corrêa, do DEM, foi muito infeliz na sua análise, mas respeito. Aliás o DEM

está se desmilinguindo, não sabemos se é DEM, se é PSD. Creio que o Deputado

deveria cuidar mais do DEM, que parece estar em viés de baixa, não é? Assim, com

todo respeito ao Deputado, a Presidenta vai muito bem, e o Brasil, obrigado. 

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  -  Sr.  Presidente,  boa  tarde.  Quero  fazer  um

posicionamento em relação ao que disse o colega Deputado Carlin Moura, até porque

o  assunto  esporte  faz  parte  da  minha  vida.  Sou  jornalista  esportivo  e  estou

acompanhando muito de perto  tal  questão,  não só como Deputado,  mas também

como jornalista esportivo. O Ministério do Esporte hoje é alvo de crítica em todo o

Brasil,  não só em Minas Gerais.  A imprensa nacional  tem chamado o Ministro de
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Rolando Lero, só está enrolando e nunca sabe responder com certeza, com absoluta

convicção, a respeito daquilo que lhe é questionado sobre a Copa do Mundo. Até

hoje,  não  houve  uma definição  se  a  abertura  da  Copa  do  Mundo  será  em  Belo

Horizonte ou em São Paulo. Aliás São Paulo não sabe nem se terá estádio para jogos

da Copa do Mundo. Se em Minas hoje há campo de futebol para se jogar futebol,

agradeça ao Governo do Estado, que investiu R$20.000.000,00 na Arena do Jacaré,

para termos onde jogar futebol. E é bom que o povo mineiro saiba que o Estádio

Independência só ficará pronto agora porque o governo do Estado está completando

a mixaria que o governo federal enviou. Porque, pelo dinheiro que o governo federal

enviou para ser gasto no Estádio Independência, seria um valor de R$1.600,00 por

assento;  e  para  um  estádio  simples  como  será  o  Independência,  sem  grandes

tecnologias, sem grande conforto, o preço é de pelo menos R$5.000,00 por assento.

Para um estádio como o Mineirão, o valor é de R$10.000,00 por assento, para uma

obra como esta. E o dinheiro que o governo federal enviou, Deputado Carlin Moura, é

de R$1.600,00 por assento. Como se faz um estádio decente? O América, o Atlético e

o Cruzeiro foram bater na porta do Governador para resolver o problema, para a obra

sair,  para agora termos condições de  falar  ao povo mineiro que o Independência

estará pronto em dezembro,  e que Belo Horizonte terá futebol de novo. Porque o

governo federal não deu o recurso necessário para se fazer uma obra decente no

Estádio Independência, para que o povo de Belo Horizonte contasse com um estádio

decente, como suporte para a Copa do Mundo e como amparo até que chegue a

época dela.  Conversei  com o  Presidente  do  América,  o atraso se deu devido  ao

dinheiro que não chegava nunca de Brasília. Essa é a verdade. O povo mineiro tem

de saber: o dinheiro não chegava de Brasília e por isso estamos jogando bola em

Sete Lagoas; por isso a média de público é de mil torcedores por jogo. E mesmo

assim temos de agradecer ao governo do Estado, por termos, em Sete Lagoas, um

local  para  jogar  futebol.  Primeiro  agradecer  ao  Democrata  de  Sete  Lagoas,  que

construiu o estádio há alguns anos, e ao governo do Estado, que abraçou a causa e

resolveu tal  questão,  que deveria ser uma questão federal,  até porque o governo

federal se solidarizou, em um primeiro momento, para resolver a questão. E como

tem dito a imprensa nacional, o Ministro Orlando Silva, que tem sido chamado pela
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imprensa nacional de Rolando Lero, não está conseguindo resolver a questão. Aliás,

como estamos com a Frente Parlamentar da Copa do Mundo, vamos convidá-lo para

vir aqui e nos explicar, por exemplo, como vamos fazer a Copa do Mundo com o

Aeroporto de Confins como está. Porque o governo federal não libera dinheiro para

obras no Aeroporto de Confins, que está uma vergonha. Gastam-se 50 minutos para

vir de São Paulo a Belo Horizonte, e mais 50 minutos na fila para pegar a bagagem.

Isso porque não tem dinheiro para reformar o aeroporto.  Ele terá de nos explicar

como vai fazer, porque os hotéis não são só na cidade, mas também no entorno. Há,

por  exemplo,  na  minha Caeté,  o Hotel  Tauá,  do nosso querido amigo João Pinto

Ribeiro, Deputado aqui por muitos anos, que é uma maravilha. Mas será que o turista

terá coragem de pegar a BR-381 para ir até lá. Não terá coragem, a não ser que

venha o dinheiro de Brasília, que até hoje não veio. Eu ainda era Vereador, Deputado

André Quintão,  quando o governo federal  prometeu dinheiro para  aplicar  no  Anel

Rodoviário. Aliás, eu ainda sequer era Vereador. Eu me encontrava em campanha

quando da promessa de dinheiro para o Anel Rodoviário. Já ganhei a eleição para

Vereador, para Deputado, já estou aqui e o dinheiro não sai. Então, não é porque hoje

há  sintonia  e  respeito  muito  grandes  entre  o  trabalho  da  Presidente  Dilma e  do

Governador Anastasia que temos de tapar os olhos ao que está acontecendo. A Copa

do Mundo no Brasil foi alvo de críticas pelo Presidente da Fifa. Não fui eu nem o

Governador Anastasia nem o Senador Aécio que criticamos o andamento da Copa do

Mundo, repito, quem criticou foi a Fifa. Um ano antes da Copa do Mundo, estive na

África  do  Sul.  Quando  cheguei  lá,  eles  estavam  remendando  aeroporto.  E  o

Presidente da Fifa falou que o Brasil está mais atrasado do que a África do Sul. O

único Estado que está com o cronograma em dia é Minas Gerais,  isso porque o

governo do Estado colocou o projeto debaixo do braço e está resolvendo o problema.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei bastante breve. Na verdade,

quero responder os questionamentos que o Deputado Antônio Júlio me fez a respeito

do Ipsemg e da licitação de concessão onerosa feita do prédio do Ipsemg na Praça

da Liberdade.  A primeira pergunta do Deputado Antônio  Júlio:  por  que o governo

encomendou uma proposta de utilização e de avaliação do imóvel do Ipsemg para o

Instituto Mineiro de Desenvolvimento em vez de ter feito isso por meio da Codemig,
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da  Fundação  João  Pinheiro  ou  do  Deop?  Eu  disse  aqui  informalmente  e  agora,

publicamente, ao Deputado Antônio Júlio que, se acontecesse o inverso, eles teriam

argumento para questionar  o governo do Estado.  Em vez de  pegar  um órgão do

próprio Estado para fazer a avaliação, ele pegou um órgão autônomo e independente

para não gerar dúvidas. Muito melhor do que um órgão do Estado fazer a avaliação

de um prédio do próprio Estado, do Ipsemg, é um instituto, que é uma Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público, uma Oscip, independente. Portanto, repito,

isso foi muito melhor do que um órgão público fazer a avaliação. Está respondida a

primeira pergunta. A segunda pergunta do Deputado Antônio Júlio: por que o Ipsemg

utilizou a menor avaliação do imóvel, de R$40.000,00 por trimestre, como balizador

para a proposta mínima do edital,  e não a avaliação do próprio departamento de

planejamento do Ipsemg, que era de R$200.000,00 por  mês? Não é verdade. Eu

disse ontem da tribuna e repito, o Ipsemg considerou e avaliou o aluguel do imóvel

em R$208.000,00. Isso se ele conseguisse alguém para alocar o imóvel da maneira

como está hoje. Ninguém em sã consciência pegaria um prédio da maneira como

está o prédio do Ipsemg - e aqui faço o meu pedido de desculpas aos servidores do

Ipsemg e ao próprio Presidente -, caindo aos pedaços. Hoje ninguém pagaria, já no

primeiro mês, R$208.000,00 de aluguel por um prédio que está praticamente caindo

aos pedaços.  Existia  a possibilidade de fazer  esse tipo  de aluguel,  mas ninguém

toparia. O Ipsemg não esconde que há uma avaliação de R$208.000,00 de aluguel

pelo  prédio,  mas,  repito,  ninguém  toparia  pagá-lo.  Está  respondida  a  segunda

pergunta. A terceira pergunta: por que o período de carência de 30 meses para iniciar

o pagamento? Vamos lá. Que fique bem claro. Não haverá prazo de carência de 30

meses, porque o investidor destinará para reformar e adequar o prédio nesses 30

meses  iniciais  R$46.000.000,00.  Serão  R$46.000.000,00  investidos  pelo  dono  da

concessão para reformar e adequar o prédio em um hotel  cinco estrelas. Não há

carência.  Eles  estão  investindo  R$46.000.000,00.  A quarta  pergunta:  por  que  a

publicação do primeiro edital foi realizada em cerca de 10 jornais, como “Estado de S.

Paulo”,  “O  Globo”,  “Jornal  do  Brasil”  -  até  aí  tudo  certo  -  e  as  alterações  foram

publicadas  somente  no  jornal  “O  tempo”,  contrariando  o  que  dispõe  a  lei  de

licitações? Vejam, eu disse ontem e repito: o edital foi lançado dia 20/11/2010. Ele
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ficou no ar e disponível no “site” da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no

“site” do Ipsemg e em outros “sites” públicos, que aqui chamamos de sítios públicos,

de 20 de novembro até 14 de março deste ano, para que qualquer pessoa, cidadão,

entidade ou empresa pudesse entrar, buscar o edital e, mais do que isso, questionar

e  pedir  esclarecimentos  formais  ao  Ipsemg  e  à  Secretaria  de  Desenvolvimento

Econômico. Então, isso foi feito durante todo esse tempo. Sr.  Presidente, já estou

terminando. Acabo de responder a mais uma questão. Quais são as fontes de receita

para  o  investimento?  O  ganhador  da  licitação  informou  na  proposta  que,  dos

R$46.000.000,00 a serem investidos - o Deputado Antônio Júlio concorda, então, que

ele investirá agora esse valor -, R$31.500.000,00 virão de financiamento do Banco de

Desenvolvimento, seja do BNDES ou do BDMG, que são bancos de fomento. Um

deles é do governo federal, que, inclusive, tem emprestado dinheiro até para a própria

Venezuela para implantação de metrô. Ou seja, em vez de colocar dinheiro em Minas,

está emprestando dinheiro para o metrô em Caracas e para as estradas na Bolívia. É

papel do BDMG fomentar  a economia no Estado de Minas Gerais,  mas, se esse

Banco estiver emprestando ao hotel, ao novo empreendedor e dono da concessão,

qual  é o problema? O BDMG está com suas portas abertas e todo dia pede aos

empresários que o procurem para fazerem financiamento. O BDMG quer fomentar e

acelerar a economia do nosso Estado. A última pergunta, Sr. Presidente, para que eu

possa encerrar: por que a Dra. Jomara Alves da Silva, Presidente do Ipsemg, ainda

não veio a esta Casa para ser sabatinada? Isso foi uma colocação... Não, o Deputado

Antônio Júlio não sabia ainda, por isso estou informando agora que já está agendada

a sabatina da Dra. Jomara para o próximo dia 14, na semana que vem, nesta Casa.

Se não me engano, às 14 horas. Aliás, convido os Deputados Antônio Júlio, Carlin

Moura e André Quintão para estarem presentes prestigiando a nova Presidente do

Ipsemg em  sua  sabatina.  Sr.  Presidente,  peço-lhe  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião  por  conta  da  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos.

Ressalto que o Deputado André Quintão já fez uso da palavra. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.). 

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  15  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Rogério Correia, André Quintão e João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Registro de presença - Votação de Requerimentos: Prosseguimento da votação

do  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado;  renovação  da  votação;  aprovação;

solicitação  de  verificação  de  votação;  retirada  da  solicitação  de  verificação  de

votação;  questão  de ordem;  verificação  de  votação;  inexistência  de  quórum  para

votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para a recomposição do

número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

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

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
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Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - 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 -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - 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  20h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, 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, foram feitos alguns debates que julgo

importante  constarem  na  ata,  e  não  os  vi  constar.  Dizem  respeito  à  discussão

realizada aqui,  na parte da tarde,  sobre o Ministério que a Presidenta Dilma está

propondo ao Congresso Nacional - Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Ela

propõe a criação desse Ministério a partir da criação da Lei das Micro e Pequenas

Empresas, que o Presidente Lula fez aprovar em 2006 e que impacta 1 milhão de

trabalhadores cadastrados em empreendimentos individuais feitos pelo Sebrae. Isso

corresponde a 99% das empresas brasileiras e a 60% das pessoas economicamente

ativas no País. A Presidenta, com base nisso, sugere ao Congresso Nacional, através

de projeto de lei, a criação do Ministério, assim como manda a boa relação entre
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Executivo e Legislativo. Poderia ter usado de medida provisória, mas preferiu ter um

debate  democrático  com  o  Congresso  Nacional,  tamanha  a  importância  das

pequenas  empresas  e  das  microempresas.  Fui  Delegado  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário aqui em Minas Gerais e sei da importância da criação de

dois Ministérios dessa área: um do chamado agronegócio, Ministério do latifúndio,

das grandes empresas agrícolas, que têm sua importância econômica na exportação

de sementes,  “commodities”.  O Deputado Jayro  Lessa sabe da importância disso

para o Brasil. Mas isso não tem nada a ver com o outro setor, do ponto de vista de

políticas  públicas,  que  são  os  pequenos  produtores,  os  assentados  de  reforma

agrária, aqueles agricultores familiares que têm outras reivindicações. Foi uma beleza

separar  o  Ministério.  Agora  um defende um setor,  o  outro  defende o  outro  setor.

Pararam de brigar dentro do Ministério, e tudo funciona perfeitamente bem. Cada um

dos Ministérios cuida dos interesses de uma parte, de um dos setores da agricultura

que têm reivindicações diferentes. Isso é o que pretende fazer agora a Presidenta

Dilma,  criando o Ministério  das Micro e Pequenas  Empresas.  Foi  enviado,  repito,

como projeto de lei, não como lei delegada. Infelizmente, o Senador Aécio Neves fez

duras críticas a esse Ministério dizendo que isso significa inchar a máquina pública.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, V. Exa. está discutindo a ata. Como

isso não consta na ata, não é assunto para discussão.

O Deputado Rogério Correia - Por isso eu gostaria que fosse incluído exatamente

isso. Uma crítica de tamanha ferocidade, de tamanho radicalismo contra o Ministério

dizendo que significa criação...

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, solicito que V. Exa. esclareça o que

quer que seja retificado na ata.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria que fosse incluída na ata essa moção lida

por nós que censura essa absurda hipótese de não se poder discutir essa criação no

Parlamento, ao contrário de leis delegadas que impuseram cinco secretarias. Então,

pediria a V. Exa. que fosse incluída na pauta nossa estranheza em relação a essa fala

do Senador que, não respeitando o Parlamento de Minas, vai contra um Ministério de

tamanha importância. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Ao final da ata, Presidente, o Deputado Jayro Lessa

mencionou que este Deputado aquiesceu quanto ao aparte ao Deputado Gustavo

Valadares. De fato, houve aquiescência deste Deputado, como sempre ocorre nas

solicitações  de  aparte,  mas  eu  queria  que  fosse  acrescentado  na  ata,  pela

importância  do  conteúdo,  que,  nesse  aparte,  o  Deputado  Gustavo  Valadares

mencionou  que a  lei  que  criou  a  Copanor  previa  que a  Copanor  só  atenderia  a

comunidades com mais de 200 habitantes. Este Deputado disse que, se isso estiver

na lei  que criou a Copanor, renuncia ao seu mandato hoje. Votei essa lei aqui na

Assembleia  Legislativa  e  considero  uma  injustiça  as  comunidades  de  até  200

habitantes não terem o serviço de água e esgoto. Então queria aqui registrar, porque,

logo depois, Deputado Jayro Lessa...

O Sr. Presidente - Deputado André Quintão, solicito que V. Exa. indique o que quer

que seja retificado na ata. 

O Deputado André Quintão - Quero que se inclua na ata que este Deputado...

O Sr. Presidente - A ata em minúcias será publicada no “Diário do Legislativo” e

conterá, na íntegra, todos os pronunciamentos dos Deputados.

O Deputado André Quintão - Exato. Solicito também, Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, que seja mencionada a lei de 17/4/2007, uma lei importante que diz que a

Copanor atenderá todos os Municípios da região do semiárido; e que se coloque que

não será necessário que este Deputado renuncie ao mandato porque o Deputado

Gustavo Valadares, hoje à tarde, deu uma bola fora aqui no Plenário.

O Sr.  Presidente -  Solicito  que os Deputados  que fizerem uso da palavra  para

discutir  a ata apresentem a retificação a ser feita.  Com a palavra, para discutir,  o

Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Na verdade, Sr. Presidente, queria saber, já que o Líder da

Oposição citou novamente o Senador Aécio Neves, o mais querido, se há alguma

retificação a ser feita. Ele citou novamente. É interessante que o bloco se chama Sem

Censura e desejam censurar o nosso Senador Aécio Neves, o mais querido. Queria

indagar se há alguma retificação a partir da discussão feita pelo Líder da Oposição, o

nobre Deputado Rogério Correia, que citou novamente o mais querido, o Senador

Aécio Neves.
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O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra, a presença, no Plenário,

do  ex-Deputado  Antônio  Carlos  Andrada,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Prosseguimento  da  votação  do  requerimento  do  Deputado

Elismar  Prado  solicitando  que  o  Projeto  de  Lei  nº  186/2011  seja  distribuído  à

Comissão  de  Cultura.  A Presidência  vai  renovar  a  votação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, retiro o meu pedido de verificação de

votação.

O Sr.  Presidente - Com a retirada da solicitação de verificação de votação, está

aprovado o requerimento do Deputado Elismar Prado solicitando que o Projeto de Lei

nº 186/2011 seja distribuído à Comissão de Cultura.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Mas,  Presidente,  V.  Exa.  declarou  que  o

requerimento  estava  aprovado.  Temos  isso  gravado.  O  requerimento  estava

aprovado.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, logo depois que o requerimento foi

aprovado,  V.  Exa.  solicitou  a  verificação de votação e  depois  retirou  seu pedido.
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Agora, o Deputado João Leite solicitou novamente a verificação de votação, que será

feita.

A Presidência vai  proceder  à verificação de votação pelo processo eletrônico e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença

no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para

efeito de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu

voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 10 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada para

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  20  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos. 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de amanhã, dia 6, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para

extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital  de convocação.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

17/3/2011

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gustavo  Corrêa,  Bonifácio  Mourão  e  Rogério  Correia,  membros  da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

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

Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 6/2011 (relator: Deputado Bonifácio

Mourão) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de proposições  da  Comissão.  A Presidência  recebe,  para

posterior apreciação, requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para que o intendente da Cidade Aministrativa

preste informações a respeito do acesso de servidores à referida sede, no que se

refere a transportes e outros problemas apontados por eles. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JORGE ANDRÉ PERIQUITO PARA

PRESIDENTE DA UTRAMIG, EM 23/3/2011

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Celinho do Sinttrocel,  Sargento  Rodrigues,  Carlos  Mosconi  e Neilando

Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e informa

que  não  há  ata  a  ser  lida,  por  se  tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger Presidente e Vice-Presidente,

determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação  aos  Deputados  e  convida  a
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Deputada  Rosângela  Reis  para  atuar  como  escrutinadora.  Apurados  os  votos,

verifica-se a eleição da Deputada Rosângela Reis para Presidente e do Deputado

Celinho do Sinttrocel para Vice-Presidente, ambos com cinco votos. O Presidente “ad

hoc”  proclama  o  resultado  da  eleição,  declara  empossada  como  Presidente  a

Deputada  Rosângela  Reis  e  lhe  passa  a  Presidência.  A  Presidente  declara

empossado como Vice-Presidente  o Deputado Celinho do Sinttrocel.  Em seguida,

designa  como  relator  da  matéria  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa

que a próxima reunião extraordinária será convocada através de edital, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Sargento Rodrigues - Neilando

Pimenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MARILENA CHAVES PARA O

CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, EM 23/3/2011

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Bosco,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara  aberta  a reunião e  comunica  que não há ata  a  ser  lida  por  se tratar  da

primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  e  a  designar  o  relator.  O  Presidente

determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Bosco para

atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente a Deputada Rosângela Reis, ambos com

três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  proclama  o  resultado  da  eleição  e  declara

empossada  como Vice-Presidente  a  Deputada  Rosângela  Reis,  a  quem  passa  a

direção dos trabalhos. Em seguida, a Vice-Presidente declara empossado o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, que assume a Presidência e designa o Deputado Bosco para

relatar  a  matéria.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença  dos  parlamentares,  informa  que  a  próxima  reunião  extraordinária  será
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convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bosco - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA

RIBEIRO PARA PRESIDENTE DA FEAM, EM 23/3/2011

Às  9h39min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Antônio  Júlio,

Duarte  Bechir,  João  Leite  e  Zé  Maia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Romel  Anízio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente “ad hod”, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e informa que

não há ata a ser lida por se tratar da primeira da Comissão. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Duarte Bechir para atuar como escrutinador. Feita a votação e contados

os votos, o escrutinador anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação e

que os Deputados João Leite e Antônio Júlio receberam quatro votos cada um, para

Presidente  e  Vice-Presidente,  respectivamente.  A  seguir,  o  Presidente  “ad  hoc”

proclama os eleitos, empossa como Presidente o Deputado João Leite e passa-lhe a

direção  dos  trabalhos.  Ato  contínuo,  o  Deputado  João  Leite  empossa  o  Vice-

Presidente, Deputado Antônio Júlio, e designa como relator da matéria o Deputado

Duarte Bechir. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

extraordinária, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz - Ana Maria Resende.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE LUIZ AFONSO VAZ DE OLIVEIRA

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA RURALMINAS, EM 23/3/2011

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Romel Anízio, declara aberta a

reunião, esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e

informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  O

Presidente determina a distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e

convida o Deputado Rômulo Viegas para atuar como escrutinador. Feita a apuração

dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Romel  Anízio  e  para  Vice-

Presidente  o  Deputado  Fabiano  Tolentino.  O  Deputado  Romel  Anízio  declara

empossado  o  Vice-Presidente,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  Vice

Presidente  dá  posse  ao  Presidente  e  retorna  a  ele  a  direção  da  reunião.

Prosseguindo, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Rômulo Viegas.

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

parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada por meio de edital,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Rômulo Viegas - Tadeuzinho Leite. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE OCTÁVIO ELÍSIO ALVES DE

BRITO PARA PRESIDENTE DA HIDROEX, EM 23/3/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Adelmo Carneiro Leão, Délio Malheiros e João Vítor Xavier, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Romel  Anízio.  Havendo  número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente  e,  a  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Délio  Malheiros  para  atuar  como

escrutinador.  Apurados os votos,  são eleitos  para Presidente o Deputado Tenente

Lúcio e para Vice-Presidente o Deputado Adelmo Carneiro Leão, ambos com quatro

votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Presidente eleito, Deputado Tenente Lúcio,

que,  ao  assumir  a  direção  dos  trabalhos,  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  e  designa  o  Deputado  Délio  Malheiros  como  relator  da
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matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, comunica que a próxima reunião será convocada por meio de edital,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Délio Malheiros - Anselmo José Domingos.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE IRENE DE MELO PINHEIRO PARA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, EM 23/3/2011

Às 15h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Bonifácio Mourão e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas,  e convida o Deputado Gustavo Perrella  para atuar como

escrutinador.  Feita  a  votação  e  procedida  a  contagem  dos  votos,  o  escrutinador

anuncia que foram registradas três  cédulas  de votação e que os Deputados Hely

Tarqüínio e Gustavo Perrella receberam três votos cada um, para Presidente e Vice-

Presidente,  respectivamente.  A seguir,  o  Presidente “ad hoc”  proclama os  eleitos,

empossa no cargo de Vice-Presidente o Deputado Gustavo Perrela e lhe passa a

direção dos trabalhos. Ato contínuo, O Vice-Presidente eleito empossa no cargo de

Presidente o Deputado Hely Tarqüínio. O Presidente eleito designa como relator da

matéria  o  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE TADEU JOSÉ DE MENDONÇA

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DO IPEM, EM 24/3/2011

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e  os  Deputados  André  Quintão  e  Romeu  Queiroz,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria

Resende, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira  reunião.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente.  A seguir,  determina a distribuição das cédulas  de

votação e convida o Deputado Romeu Queiroz para atuar como escrutinador. Feita a

votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três

cédulas de votação e que a Deputada Ana Maria Resende e o Deputado Fred Costa

tiveram  três  votos  cada  um  para  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente,

respectivamente. Ato contínuo, a Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos e

passa  a  Presidência  ao  Deputado  André  Quintão,  que  declara  empossada  como

Presidente a Deputada Ana Maria Resende e passa-lhe a Presidência. Em seguida, a

Presidente designa o Deputado Duilio de Castro para relatar a matéria. Registra-se a

presença  do  Deputado  Cássio  Soares.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente - Duílio de Castro - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANTONIO ABRAHÃO CARAM FILHO PARA

DIRETOR-GERAL DA ARSAE-MG, EM 24/3/2011

Às 10h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Doutor  Viana,  Duarte  Bechir,  André  Quintão  e  Tadeuzinho  Leite,  membros  da

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

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

Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  proceder  à  arguição  pública  do  Sr.  Antônio

Abrahão  Caram  Filho  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Agência  Reguladora  de

Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  -  Arsae-MG-,  a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Registra-se  a presença dos Srs.  Maurício  Fortini,  Diretor  da  Arsae-MG; Francisco

Oliveira,  Assessor  de Regulamentação da Arsae-MG; Aloísio Andrade,  Ouvidor  da

Arsae-MG e Presidente do Conselho Estadual Antidrogas; e Teodoro Alves Lamonier,

Diretor da Arsae-MG. O Presidente passa a palavra ao referido candidato para sua

explanação. Após, passa a palavra aos membros da Comissão, cada um por sua vez,

para que façam os questionamentos, que são respondidos pelo indicado, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência agradece a participação do Sr. Antônio

Abrahão  Caram  Filho  e  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos.  Reabertos  os

trabalhos,  passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer

pela aprovação da Indicação nº 1/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir). 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 da Comissão.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Célio  Moreira,  Presidente  -  Doutor  Viana  -  Duarte  Bechir  -  André  Quintão  -

Tadeuzinho Leite. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 10h30min, comparecem no Câmara Municipal de Pará de Minas os Deputados

Adalclever Lopes, Célio Moreira e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Celinho do

Sinttrocel, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Carlos  Henrique,

Vanderlei  Miranda  e  Inácio  Franco.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,
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Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as condições de

segurança de tráfego no perímetro do novo trevo e de operacionalidade do Terminal

Rodoviário Antônio Epaminondas Marinho. O Deputado Adalclever Lopes retira-se da

reunião e o Deputado Célio Moreira assume a direção do trabalhos. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  os Srs.  José Porfírio  de

Oliveira  Filho,  Prefeito  Municipal  de  Pará  de  Minas;  Vilson  Antônio  dos  Santos,

Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; Charles Daniel França Salomão,

Promotor de Justiça da Comarca de Pará de Minas; Erasmo Lemos de Azevedo,

Engenheiro  de  Residência  em  Bom  Despacho,  representando  o  Sr.  Sebastião

Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT no Estado; Cendon, Chefe de

Policiamento  da  Delegacia  Metropolitana  da  Polícia  Rodoviária  Federal,

representando Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária

Federal  no  Estado;  Alípio  Augusto  Caram  Guedes,  responsável  pela  3ª

Coordenadoria do DER-MG, representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral

dessa autarquia; Ildes Antônio Soares Pacheco, Vice-Presidente da Associação de

Engenheiros e Arquitetos de Pará de Minas - Aeapam -, representando Flávio Lucio

Mendonça  Villaça,  Presidente  da  Aeapam;  Adalberto  Otávio  Campos,  Diretor  da

Egesa Engenharia S.A.;  e Torquato Izidio Monteiro, Presidente da Associação dos

Moradores do Bairro Serra Verde, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Henrique em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater e

acompanhar as ações do transporte ferroviário no Estado; Gustavo Valadares (2) em
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que  solicita  seja  encaminhado  ao  Procurador-Chefe  da  República  no  Estado,  Sr.

Tarcísio  Humberto  Parreiras  Henriques  Filho,  pedido de  providências  para  agilizar

junto ao DNIT o processo de contratação das obras de reforma do Anel Rodoviário; e

seja convidado o Diretor-Geral do DNIT, Sr. Luiz Antônio Pagot, para comparecer a

esta Comissão para prestar os devidos esclarecimentos sobre a situação do Anel

Rodoviário  e  sobre  o  andamento  do  processo  para  a  contratação  das  obras  de

reforma da via e esclarecer sobre as intervenções que serão feitas no trecho; Carlos

Henrique  em  que  solicita  seja  realizada  visita  conjunta  desta  Comissão  e  da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aos locais onde se encontram

instalados radares nesta Capital para verificação da adequação desses equipamentos

às necessidades do local  e à legislação pertinente; Antônio Júlio,  Célio  Moreira e

Carlos Henrique (3) em que solicitam seja encaminhado ao Superintendente Regional

do  DNIT  pedido  de  providências  para  agilizar  a  conclusão  do  parecer  sobre  as

propostas de intervenção no novo trevo de acesso da BR-262 ao Município de Pará

de  Minas;  seja  realizada  visita  ao  Presidente  do  Conselho  de  Transportes  para

debater a decisão do referido Conselho em relação ao parecer do DER-MG sobre a

concessão para  a  operação de empresas de transporte  coletivo  intermunicipal  no

novo terminal rodoviário do Município de Pará de Minas; seja encaminhado ao DNIT

pedido de providências para a instalação de passarela para travessia de pedestres na

BR-262, nas proximidades do novo trevo de acesso ao Município de Pará de Minas e

ao Bairro Serra Verde. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Carlos Henrique. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

29/3/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Tadeuzinho

Leite,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

da Silveira Jr., Gustavo Perrella e Marques Abreu em que solicitam seja realizada

audiência  pública  para  debater  o  comportamento  das  torcidas  organizadas  nos

estádios de futebol no Estado; Carlin Moura em que solicita seja realizada audiência

pública desta Comissão em conjunto com a Comissão de Participação Popular, no

Município de Juiz de Fora, com a finalidade de discutir a realização dos eventos de

música eletrônica nesse Município e,  em especial,  o indeferimento pela Prefeitura

Municipal do alvará de realização do evento GOA, que seria realizado em 19/3/2011.

É baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 135/2011. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Tadeuzinho Leite - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Perrella.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE CARLOS ALBERTO PAVAN ALVIM

PARA DIRETOR-GERAL DA IMPRENSA OFICIAL, EM 30/3/2011

Às  9h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Gustavo

Valadares, Zé Maia, Antônio Carlos Arantes e Almir Paraca (substituindo o Deputado

Vanderlei  Miranda,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),

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

Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,

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

Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a proceder à arguição pública de Carlos Alberto

Pavan Alvim, indicado para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial - IO-MG -, à

apreciação do  parecer  e  à  discussão  e  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência convida  o Sr.  Carlos  Alberto Pavan Alvim  a tomar  assento à mesa e

concede a ele a palavra para sua explanação. Após a exposição do convidado, o

Presidente passa a palavra ao Deputado Zé Maia, relator da matéria e aos demais

parlamentares presentes,  que fazem seus  questionamentos,  conforme consta das

notas taquigráficas. O Deputado Zé Maia, com a palavra, faz a leitura do seu parecer,

o qual conclui pela aprovação da indicação do nome do Sr.  Carlos Alberto Pavan

Alvim para o cargo de Diretor-Geral da IO-MG. Após discussão e votação, é o parecer

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

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Gustavo Valadares, Presidente - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Zé Maia.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às  10h1min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Pompílio  Canavez  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 224, 259, 265 e 306/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos do Deputado Almir Paraca (2) em que solicita seja
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realizada reunião de audiência pública para exposição e debate do projeto Inquisição

em Minas Gerais no Século XVIII: do Banco de Dados à Arqueologia, do Laboratório

de  Arqueologia  da  Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas  da  UFMG  e  do

Instituto  Histórico  Israelita  Mineiro;  e  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para expor e debater

as  diretrizes  estabelecidas  no  Plano  Nacional  de  Mineração  2030,  lançado  em

8/2/2011 pelo Ministério de Minas e Energia; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente Regional Sudeste II do INSS, com sede em Belo

Horizonte, pedido de providências solicitando especial atenção para a instalação de

uma agência da referida instituição no Município  de Extrema,  uma vez que já  foi

disponibilizada área por parte do Executivo Municipal para a criação da agência em

questão; Fred Costa (2) em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com

a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, no Município de Nepomuceno,

para  debater  as  possibilidades  de  implementação  de  polo  agroindustrial  nesse

Município, visando atender toda a região; e em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a proposta de

criação  da  via  Albuquerque  e  o  projeto  de  revitalização  e  valorização  de  quatro

quarteirões da Rua Antônio de Albuquerque, no Bairro Savassi, em Belo Horizonte;

dos Deputados Almir Paraca e Sargento Rodrigues em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública, no

Município de Natalândia, para expor e debater a segurança pública no meio rural da

região Noroeste do Estado; dos Deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez (2) em

que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da

Saúde pedido de providências solicitando a realização de levantamentos, estudos e

amostragens dos níveis de arsênio presente no ar e de seus efeitos sobre a saúde

dos habitantes do Município de Paracatu; e em que solicitam seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -

pedido de providências solicitando a realização de estudos, trabalhos e amostragens

com a finalidade de: quantificar o teor de arsênio presente na atmosfera, no solo e

nos  recursos  hídricos  superficiais  e  subterrâneos  no  entorno  da  mina  de  ouro

pertencente à empresa Kinross Brasil Mineração, situada nas proximidades da cidade
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de  Paracatu;  verificar  a  segurança  das  barragens  de  rejeitos  situadas  nesse

Município. A Presidência informa que fica prejudicado o requerimento do Deputado

João Vítor Xavier em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater  e  averiguar  os  impactos  causados  pela  desenfreada  expansão  dos

empreendimentos  imobiliários  em  Nova  Lima,  com  base  nos  termos  do  art.  284,

inciso I, que declara prejudicada a discussão ou votação de proposição com objetivo

idêntico  ao  de  outra  aprovada.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Sebastião Costa. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 30/3/2011

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura e  Neilando Pimenta,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Neilando Pimenta, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e fixa novo

horário  das reuniões ordinárias  para as  quartas-feiras,  às  10 horas. O Presidente

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

citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 1/2011 (Deputado Neilando Pimenta),  2/2011

(Deputado  Paulo  Lamac),  3/2011  (Deputado  Bosco),  46/2011  (Deputado  Carlin

Moura), 152/2011 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva), todos em turno único. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 245, 249, 252, 253, 298 e

308/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia (2) em

que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para discutir e avaliar o

Plano de Carreira da Educação, que completou 6 anos de existência, e para discutir a

situação em que se encontra a Superintendência Estadual de Ensino no Município de

Muriaé;  e  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Luiz  Carlos  Miranda,  Liza  Prado  e  Sargento

Rodrigues  em que solicitam seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta

desta Comissão e da Comissão de Participação Popular para debater a proposta do

Movimento Estudantil Mineiro de criação de um Fundo Social vinculado aos “royalties”

da mineração. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às  14h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Luiz  Carlos

Miranda, Pompílio Canavez e Tadeuzinho Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Carlos Miranda, declara

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

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 134/2011 (Deputado Romeu Queiroz); 128 e 145/2011 (Deputado

Tadeuzinho Leite); 41 e 139/2011 (Luiz Carlos Miranda), todos em turno único. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 18, 34, 35,

45 e 48/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  dos

Deputados André Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

em conjunto com a Comissão de Participação Popular, no Município de Virgem da

Lapa,  com a  finalidade de debater  a  situação dos  cortadores  de  cana diante  da

acelerada mecanização no campo, que resulta em enorme mão de obra ociosa na

região;  Celinho  do  Sinttrocel  em  que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  para  debater  as  condições  de  saúde  do  trabalhador  no  Estado,  em

comemoração ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes de

Trabalho;  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública,  no  Município  de  Alfenas,  para  discutir  a  economia  solidária.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Luiz Carlos Miranda - Romeu

Queiroz. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Doutor Viana, Rômulo Viegas e Rogério Correia, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

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

Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 102/2011 no 1º turno, para o qual designou relator o Deputado Rômulo Viegas.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

36/2011, que recebeu parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  39/2011,  que  recebeu  parecer  por  sua

aprovação na forma original. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

267/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen Santiago em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Montes Claros

para discutir a questão da mata seca no contexto do Novo Código Florestal Brasileiro;

Doutor Viana em que pleiteia sejam solicitadas providências à empresa de telefonia

móvel Vivo para melhorar a qualidade dos serviços prestados em zonas rurais de

diversos  Municípios  mineiros;  e  Antônio  Carlos  Arantes,  Rômulo  Viegas  e  Doutor

Viana em que solicitam informações ao Secretário de Estado de Fazenda acerca da

possível extinção das administrações fazendárias de 3º nível. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Rômulo Viegas. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Rômulo  Veneroso  e  Tenente  Lúcio,  membros  da

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

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

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
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Projeto  de  Lei  nº  180/2011,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação  (relator:

Deputado  Rômulo  Veneroso).  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 246, 268 e 295/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimento  do

Deputado Rômulo Veneroso em que solicita  seja agendada visita  à Secretária  de

Estado de Cultura, Sra. Eliane Parreiras, com a finalidade de debater temas atinentes

à  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Elismar Prado (3) em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Assembleia pedido de providências para: promover a divulgação do

calendário de eventos culturais no Estado, elaborado pela Secretaria de Estado de

Cultura,  no  “site”  e  na  TV Assembleia,  de  forma a  ampliar  o  acesso do  cidadão

mineiro  aos  bens  culturais;  elaborar  material  informativo,  a  ser  distribuído  às

instituições de ensino do Estado, sobre a aplicação da Lei nº 11.769, de 2008, que

altera a Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor

sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica; e enviar ofícios

aos  Prefeitos  Municipais,  Presidentes  de  câmaras  municipais  e  de  associações

microrregionais pedindo que indiquem ações prioritárias na área de preservação e

manutenção dos patrimônios histórico-culturais do Estado, a serem apresentadas no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANA MARIA PACHECO PARA PRESIDENTE

DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP -, EM 30/3/2011

Às 16h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Tenente Lúcio, Elismar Prado e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a proceder à arguição pública da Sra. Ana Maria Pacheco, a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para proceder à arguição

pública, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  em turno único, da indicação de Ana Maria Pacheco para o cargo de

Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Luzia Ferreira - Elismar Prado - Luiz Henrique. 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

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

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater as violações de direitos humanos sofridas

por  policiais  militares,  policiais  civis,  membros  do  corpo  de  bombeiros,  agentes

penitenciários  do Estado e seus familiares.  A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Sheila  Venâncio  Branco,  Assessora

Parlamentar,  representando  o  Sr.  Daniel  Nepomuceno,  Vereador  da  Câmara

Municipal de Belo Horizonte, e os Srs. Cel. PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira,

Assessor da Corregedoria da PMMG e Maj. PM Marcos Soares Gandra, Chefe da

Seção  de  Habitação  da  Diretoria  de  Educação  Escolar  e  Assistência  Social,  da

PMMG, ambos representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral
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da  PMMG;  Wellington  Peres  Barbosa,  Delegado  Geral  e  Coordenador  de

Investigações da Polícia Judiciária, representando o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da

Polícia  Civil  do  Estado;  Cel.  BM.  Matuzail  Martins  da  Cruz,  Diretor  de  Relações

Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o Cel.

BM. Silvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral e o Cel. PM. Cláudio Vinício

Serra Teixeira, Direitor de Recursos Humanos; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia

do  Estado;  Rodrigo  Filgueira  de  Oliveira,  Promotor  de  Justiça  e  Coordenador  do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  e  Defesa  dos  Direitos

Humanos  e  de  Apoio  Comunitário;  Denílson  Aparecido  Martins,  Presidente  do

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais; Subten. PM Luiz Gonzaga

Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre as transferências de

policiais  militares,  sem  obediência  ao  devido  processo  legal,  em  especial  as

transferências dos 3º Sgt. PM. Agnaldo Pereira da Silva, da cidade de Matozinhos

para a  cidade de Poços de Caldas,  Cb.  PM. Alexandre Dias  Félix,  da  cidade de

Matozinhos para a cidade de Unaí, bem como a transferência do Maj. PM Antônio

Jose Zinato da cidade de Belo Horizonte para a cidade de Uberaba; Durval Ângelo (2)

em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão

e da Comissão de Segurança Pública com a finalidade de apresentar a campanha de

entrega  voluntária  de  armas  e  munições;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério  Público  da  Comarca  de  Sete  Lagoas  pedido  de  providências  para  a

averiguação da denúncia  feita  por  Geraldo Pedro de  Moura,  segundo a  qual  um
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trecho da estrada real estaria sendo bloqueado por fazendeiros entre os Municípios

de Funilândia e Lagoa Trindade, na região do Médio Rio das Velhas. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE SOLANDA STECKELBERG SILVA

PARA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, EM 5/4/2011

Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fred  Costa,

Rômulo  Veneroso  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fred Costa, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin  Moura,  dispensa a

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

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

proceder a arguição pública da Sra. Solanda Steckelberg Silva, indicada ao cargo de

Presidente da Fundação Clóvis Salgado, à apreciação do parecer e à discussão e

votação  de  proposições  da  Comissão.  A Presidência  concede  a  palavra  à  Sra.

Solanda  Steckelberg  Silva  para  sua  explanação  ao  relator,  Deputado  Rômulo

Veneroso, e aos demais parlamentares presentes, que fazem seus questionamentos,

conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado

Rômulo  Veneroso  para  a  leitura  do  seu  parecer,  que  conclui  pela  aprovação  da

indicação da Sra. Solanda Steckelberg Silva para o cargo de Presidente da Fundação

Clóvis  Salgado.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Fred Costa, Presidente - Rômulo Veneroso - Carlin Moura.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 3/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 14/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Jorge André

Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do

Estado de Minas Gerais – Utramig.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja Presidência foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

da Fundação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Jorge  André

Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do

Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Celinho do Sinttrocel.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Luiz Carlos Miranda, notificando o falecimento do Sr. João Lamego

Neto, ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito de Ipatinga, ocorrido em 6/4/2011, nesse

Município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2011

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.508/2011 

Altera dispositivos da Deliberação da Mesa nº 2.446, de 15 de junho de 2009, que

disciplina  a  aplicação  de  verba  indenizatória  em  razão  de  atividade  inerente  ao

exercício do mandato parlamentar. 

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  no uso de suas

atribuições, em especial das previstas nos incisos IV e V do “caput” do art. 79 do

Regimento Interno, 

DELIBERA:

Art. 1º – Fica acrescentado ao “caput” do art. 3º da Deliberação da Mesa nº 2.446, 

de 15 de junho de 2009, o inciso III que segue, passando o inciso II a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

II  – até seis vezes o limite de 50% (cinquenta por cento) da verba indenizatória

mensal dentro de cada semestre do ano civil, a divulgação da atividade parlamentar;

III – até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da verba indenizatória mensal,

locação e fretamento de veículos.”. 

Art. 2º – Os §§ 3º, 4º-A, 5º e 6º do art. 3º da Deliberação da Mesa nº 2.446, de

2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 3º – Para a indenização das despesas a que se referem a alínea “c” do inciso I e

o inciso III do “caput” deste artigo, deverá constar o número da placa do automóvel no

documento de pagamento ou, na ausência dessa informação, declaração do emitente

do documento, em papel timbrado, observando-se:

I – para fins da alínea “c” do inciso I do “caput” deste artigo, o limite de dois veículos

de propriedade do Deputado, vedada a indenização de despesa com o Imposto sobre

a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA –, taxas e seguros obrigatório e privado;

II  – para fins do inciso III  do “caput” deste artigo, o limite de dois veículos para

locação.

(...)
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§ 4º-A – Serão exigidos para a indenização de despesa:

I – na hipótese da alínea "e" do inciso I do "caput" deste artigo, se o serviço for

prestado  por  pessoa  física,  o  currículo  do  profissional  contratado  e,  a  partir  da

segunda comprovação de despesa por meio de Recibo de Pagamento a Autonômo –

RPA  –  relativa  ao  mesmo  profissional,  cópia  do  respectivo  comprovante  do

recolhimento  mensal  obrigatório  (carnê-leão)  do  Imposto  sobre  a  Renda  –  IR  –

incidente sobre o último serviço prestado;

II – na hipótese de despesa com combustível, lubrificante, manutenção e despesas

gerais com veículos e alimentação, a emissão de documento fiscal a cada operação

de venda de serviços ou mercadoria realizada, observado o disposto nos §§ 3º e 4º

do art. 9º desta deliberação.

§ 5º – O valor que exceder os limites mensais estabelecidos nos incisos I e III do

“caput”  deste  artigo  e  o  limite  semestral  estabelecido  no  inciso  II  não  será

considerado para fins de indenização de despesas.

§ 6º – Na aplicação do disposto no § 5º deste artigo, será considerado o mês de

competência indicado no documento fiscal, a data de emissão do documento, ou a

data do efetivo pagamento da despesa.”.

Art. 3º – Fica acrescentado ao art. 9° da Deliberaç ão da Mesa nº 2.446, de 2009, 

os seguintes §§ 3° e 4º: 

“Art. 9º – (...)

§ 3º – Na eventualidade de não apresentação de cupom fiscal a cada operação de

venda de combustível e lubrificante nos termos do inciso II do § 4º-A do art. 3º desta

deliberação, poderá ser aceita nota fiscal emitida na forma do “caput” deste artigo

englobando o valor total das vendas e com a indicação dos números dos cupons

fiscais.

§ 4º – Os lançamentos no Sistema de Controle de Despesas Indenizatórias das

despesas de que trata o inciso II do § 4º-A do art. 3º desta deliberação deverão ser

efetuados  de forma individualizada,  considerando  cada  operação  de venda,  e  os

lançamentos relativos à hipótese prevista no § 3º deste artigo deverão ser efetuados

por nota fiscal.”.

Art. 4º – Fica revogada a alínea “d” do inciso I do “caput” do art. 3º da Deliberação

da Mesa nº 2.446, de 2009.
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Art. 5º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os

seus efeitos a 1º de fevereiro de 2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 4 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

ATAS

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

LEGISLATURA EM 7/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - André Quintão - Arlen Santiago - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Duilio de Castro -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Hélio Gomes - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Marques  Abreu  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique) -  Às  14h14min,  a  lista  de

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

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

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  12,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 12/4/2011.).

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
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Fase: Votação de Requerimentos: Prosseguimento da votação do requerimento do

Deputado Elismar Prado; renovação da votação; aprovação -  2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei nº 20.342;  emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Antônio Júlio;

questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

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

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

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

do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson

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

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Carlos  Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria  Tereza  Lara  -

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

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

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

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 20h7min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Prosseguimento  da  votação  do  requerimento  do  Deputado

Elismar Prado em que solicita que o Projeto de Lei nº 186/2011 seja distribuído à

Comissão  de  Cultura.  A Presidência  vai  renovar  a  votação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta. 

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total 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.  Designado  relator  em  Plenário,  o

Deputado Neider  Moreira solicitou o  prazo regimental  para emitir  parecer.  Com a

palavra, o Deputado Neider Moreira, para emitir seu parecer.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.342

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à Proposição

de Lei nº 20.342, que autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – a doar

ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa –, com
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sede no Município de Unaí, o imóvel que especifica.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 593/2011.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à Comissão

Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, I, “b”, combinado com o art.

222 do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 3º do citado art. 222, esgotado o prazo regimental

da  Comissão,  a  proposição foi  incluída  na  ordem do dia,  sobrestadas  as  demais

proposições até sua votação final, ressalvado projeto de iniciativa do Governador do

Estado com solicitação de urgência e com prazo de apreciação esgotado.

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

Fundamentação

A Proposição de Lei nº 20.342 autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas –

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

Cepasa –, com sede no Município de Unaí, o imóvel com área de 2.000m², situado

nesse Município, para o funcionamento da sede dessa instituição.

Como razões do veto, o Governador alega contrariedade do interesse público, uma

vez que a doação de bens públicos para entidades particulares deve ser vista com

restrição, admitida somente em caráter excepcional. Ressalta ainda que a finalidade

pretendida  pela  proposição  pode  ser  alcançada  mediante  a  utilização  de  outros

instrumentos jurídicos que melhor preservem o interesse público, como a autorização,

a permissão ou a cessão de uso.

É  importante  observar  que,  para  resguardar  o  interesse  público,  o  legislador

imprimiu regime jurídico público ao patrimônio do Estado, tornando-o imprescritível,

impenhorável  e inalienável.  Em decorrência disso, não é possível  a invocação de

usucapião sobre eles, não podendo também ser penhorados nem alienados sem a

devida autorização do Poder Legislativo. 

Passando ao domínio privado, o imóvel  perde essas garantias legais,  o que lhe

abre  a  possibilidade  de  responder  pelo  passivo  da  entidade,  sendo  sujeito  a

execuções e até mesmo à prescrição aquisitiva em favor de terceiros que venham a

residir  em  parte  dele.  Além  disso,  as  associações  mantêm  em  seus  quadros
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empregados regidos pela CLT, o que torna possível a penhora e o leilão de tal imóvel

em decorrência de possível ação trabalhista. 

Deve-se destacar que a prévia autorização legislativa para a alienação de bens

imóveis públicos é exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado e no art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, o qual exige sua subordinação ao interesse público.

No caso em anáslie, é de interesse público que o imóvel permaneça como patrimônio

do Estado, podendo, conforme ressaltou o Chefe do Executivo, ser cedido à Cepasa

por meio de outros instrumentos jurídicos, o que em nada prejudica a coletividade que

usufrui de seus serviços.

Cabe lembrar ainda que a doação de imóveis,  embora necessite da autorização

deste Poder, é ato reservado ao Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da

Carta mineira, a ele atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a

atividade  do  Poder  Executivo.  A  proposição  de  lei,  nesse  sentido,  tem  caráter

meramente autorizativo, pois o negócio jurídico somente será aperfeiçoado com a

conjugação da vontade dos dois Poderes.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, a transformação da citada

proposição em lei, por meio da rejeição do veto em análise, em nada contribuirá para

a adoção da medida nela consubstanciada, tornando-se inócua. 

É razoável, portanto, o acolhimento da diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de

Lei nº 20.342.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, estou

inscrito para proceder à discussão do Veto Total à Proposição de Lei nº 20.342, que

autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas – Igam – a doar ao Centro Polivalente

de  Atividades  Sociais,  Culturais  e  Ambientais  –  Cepasa  –  imóvel  com  área  de

2.000m², localizado no Município de Unaí. 

Sr. Presidente, esse é um tema bastante polêmico, até porque o Governador opôs o

veto a uma doação.  Gostaria  que o Plenário estivesse com seu quórum bastante
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qualificado, para que eu pudesse fazer uma analogia entre esse veto e a doação ao

Ipsemg, porque para o Cepasa o governo não pode doar o terreno do Igam, mas

pode fazê-lo para a construção de hotel do Ipsemg. 

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, não existe quórum para fazermos essa

discussão; então, solicito a V. Exa. o encerramento de plano da reunião, logicamente

resguardando o meu tempo, para que possamos, amanhã ou terça-feira, continuar

esse debate.

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 7, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento de correspondência

do Sr. Elder Gonçalo Dangelo, Subcorregedor da Polícia Civil,  solicitando as notas

taquigráficas da reunião realizada pela Comissão em 25/3/2011. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 40/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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264,  271  e  272/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados Fabiano Tolentino, João Leite e Sargento Rodrigues em

que solicitam seja encaminhado à Defensora Pública Geral pedido de providências

para  que  o  Sr.  Luiz  Felipe  Gonçalves  do  Nascimento,  recluso  no  Município  de

Divinópolis, tenha assistência jurídica por parte da Defensoria Pública; do Deputado

João Leite, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Sargento Rodrigues em

que  solicitam  a  participação  da  Comissão  em  evento  da  Câmara  Municipal  de

Simonésia  para  debater  a  segurança  pública  na  região;  do  Deputado  Sargento

Rodrigues (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, para obter

esclarecimentos sobre o índice de furtos e roubos de veículos no Município de Belo

Horizonte,  em  2010,  e  debater  o  problema;  e  seja  encaminhada  aos  policiais

militares, lotados na 128ª Cia ESP/22º BPM e na 6ª Cia ESP/1º BPM manifestação de

aplauso  pelo  trabalho  desenvolvido  na  desarticulação  de  uma  quadrilha,  que

arrombou  imóveis  nesta  Capital  durante  o  Carnaval;  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel em que solicita seja realizada visita à 178ª Cia. Especial de Polícia Militar

de Coronel Fabriciano, para verificar suas instalações; e do Deputado Sávio Souza

Cruz em que solicita seja realizada visita ao canil da Polícia Militar, para verificar a

necessidade de revitalização de suas instalações visando aos eventos de 2014. É

recebido pela Presidência requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão para debater a necessidade de

mais Batalhões de Polícia na Região do Vale do Aço.  Em seguida, é aprovado o

relatório  da  visita  realizada  ao  17º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Uberlândia  em

24/3/2011, o qual se segue após as assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
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RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública

Local visitado: 17º Batalhão da Polícia Militar (Uberlândia)

Apresentação

No dia 24/3/2011, às 9 horas, a Comissão de Segurança Pública visitou a sede do

17º Batalhão da Polícia  Militar  – 17º  BPM –,  situado na Av.  Ubiratan Honório  de

Castro, 291, Bairro Santa Mônica, em Uberlândia.

A visita, requerida pelo Deputado Sargento Rodrigues, teve como objetivo averiguar

as  condições  de  cumprimento  de  pena por  militares  naquela  unidade da PMMG.

Estiveram presentes os Deputados João Leite,  Presidente da Comissão,  Sargento

Rodrigues e Elismar Prado (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara). Participou

ainda da visita Egmar Sousa Ferraz, Diretor-Presidente da 13ª Subseção da Ordem

dos Advogados do Brasil  de Uberlândia. A Comissão foi recebida pelo Cel. Dilmar

Fernandes Crovato, Comandante do 9° Batalhão Region al da Polícia Militar e pelo

Ten.-Cel. Hércules dos Reis Silva, Comandante do 17º BPM, os quais prestaram as

informações solicitadas pelos Deputados. 

Relato

Inicialmente, foi realizada uma breve reunião, quando foram discutidas as principais

questões  pertinentes  à  segurança  pública  em  Uberlândia  e  no  Triângulo.  Foi

enfatizado que a criminalidade violenta na região gravita em torno de dois fatores

centrais: o tráfico de drogas e o fato de Uberlândia ser um eixo logístico nacional, o

que atrai, para o Município e a região, quadrilhas especializadas em roubo de cargas.

O Cel.  Crovato frisou que essas quadrilhas estão sofisticando cada vez mais sua

atuação nessa região, a qual influencia e sofre influência direta de quatro Estados da

Federação:  Minas  Gerais,  São  Paulo,  Goiás  e  Mato  Grosso  do  Sul.  Essas

características  reforçam  a  necessidade  e  ampliam  o  número  de  iniciativas  da  9ª

Região da Polícia Militar para uma atuação em rede com as Polícias Federal e Civil,

as  polícias  de  outros  Estados  e  os  Ministérios  Públicos.  Nesse  contexto,  foram

apresentados exemplos de experiências de atuação conjunta das forças policiais que

possibilitaram resultados positivos no combate ao tráfico de drogas e ao roubo de

drogas. 
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Além disso, os representantes da Polícia Militar salientaram o intenso crescimento

de Uberlândia devido a migrações e os efeitos disso na criminalidade e comentaram o

esforço da polícia por estreitar os laços com a sociedade, ampliando programas de

policiamento comunitário. Também foi discutido o gerenciamento de rodovias federais

na  região  pela  Polícia  Militar,  por  meio  de  convênios.  As  autoridades  policiais

realçaram, por fim, que os crimes violentos em Uberlândia vêm caindo desde 2005,

quando ocorreram cerca de 9.600 crimes, ao passo que em 2010 foram computados

cerca de 3.600 crimes violentos. Quanto ao número de homicídios na cidade, foram

130 ocorrências em 2010.

Em seguida, foi efetuada a visita aos locais do 17º BPM destinados ao cumprimento

de pena por militares. O Deputado Sargento Rodrigues disse que esteve no batalhão

meses antes  e constatou más condições de acautelamento no local.  Lembrou de

reclamação  dos  presos  segundo  a  qual  a  cela,  estando  muito  próxima  do

estacionamento de motocicletas, estava à mercê de barulho intenso e da fumaça dos

canos de descarga dos veículos.  O mesmo parlamentar apresentou reportagem e

fotos  realizadas  pela  imprensa  local,  nas  quais  são  denunciadas  condições

desumanas de cumprimento de  pena por  policiais  militares.  Segundo a  denúncia,

policiais estariam acautelados dentro de um banheiro. Uma das fotos mostra uma

cama de detento ao lado de mictórios e chuveiros de um vestiário coletivo.

As  autoridades  da  Polícia  Militar  informaram  que  as  dependências  de

acautelamento  passaram  por  reforma  recente  e  estavam  agora  em  melhores

condições.

Primeiro, foi visitada a cela destinada ao cumprimento de pena em regime fechado.

A Comissão constatou a reforma informada pelos comandantes. As celas receberam

piso e pintura, novos armários, bancada em granito, beliches e roupas de cama. A

cela  tem  capacidade  para  quatro  pessoas,  mas,  no  momento  da  visita,  estava

ocupada apenas por um militar. Indagado pelos parlamentares sobre as condições de

permanência na cela antes da reforma, este militar salientou que, até pouco tempo,

as celas apresentavam péssimas condições de habitação e salubridade, até com a

presença de ratos; porém, admitiu que a situação estava normalizada com a reforma,

concluída  uma  semana  antes.  Além  disso,  frisou  o  detento,  foram  retiradas  das
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proximidades da cela as motocicletas, que causavam barulho e fumaça.

Em seguida, a Comissão visitou o local do Batalhão destinado ao cumprimento de

pena em regime semiaberto, que fica próximo ao campo de futebol e da quadra, e

nele se fundem a função principal de vestiário de apoio à prática de esportes e a

função acessória de acautelamento de condenado em regime semiaberto. O local é

ocupado apenas por um condenado durante a noite. Verificou-se que a sua cama fica

em uma parte do vestiário coletivo onde se situam os armários dos demais usuários

do vestiário. Essa parte do vestiário é separada dos chuveiros e dos mictórios por um

corredor  interno.  As  autoridades  policiais  presentes  afirmaram  que  esse  local

claramente  não  correspondia  ao  mostrado  nas  fotos  apresentadas  pela  imprensa

local na reportagem a que se referiu o Deputado Sargento Rodrigues, e sugeriram

que tais fotos seriam montagens. 

Conclusão

Ao término da visita,  os Deputados concluíram que, não obstante os problemas

anteriormente  existentes,  a  situação  havia  sido  normalizada  com  as  reformas

efetuadas  recentemente  pela  corporação;  contudo,  com  relação  ao  local  de

acautelamento  em  regime  semiaberto,  a  Comissão  verificou  que,  embora  o

alojamento  não  apresentasse  situação  tão  grave  como  a  que  foi  relevada  pela

reportagem acima mencionada, ainda assim havia problemas, pois não é adequado

acautelar os presos no mesmo ambiente do vestiário. Sugeriu-se uma reforma para

isolar o vestiário da cela onde dorme o militar preso em regime semiaberto.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/3/2011

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

Deputados Délio Malheiros e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Antônio Júlio,

por indicação da Liderança do Bloco MSC), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da
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aprovação de requerimento da Deputado Liza Prado, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir

questões relacionadas à instalação de radares e aos contratos referentes à prestação

desses serviços no Sul de Minas e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Marcos Aurélio da Silva, Secretário Municipal de Trânsito, representando

Agnaldo Perugini, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Moacir Franco, Presidente da

Câmara Municipal de Pouso Alegre; Sérgio Augusto de Carvalho, ex-Secretário de

Transporte  e  Trânsito  do  Município  de  Pouso  Alegre;  Carlos  Messias  Muniz,

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  -  24ª  Subseção de Pouso Alegre;

Silvio dos Reis, Presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre -

Acipa  -;  e  Ruben  de  Arimatéia  Ribeiro,  Advogado,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado

ao  representante  do  Ministério  Público  da  Comarca  de  Pouso  Alegre  pedido  de

informações acerca das providências adotadas com relação aos radares instalados

no Município e ao contrato celebrado com a empresa prestadora do serviço; e dos

Deputados Délio Malheiros em que solicita reunião de audiência pública no Município

de  Coronel  Fabriciano para  debater  questões  relativas  às  multas  de  trânsito  e  à

instalação de radares fixos no Município; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Pouso Alegre pedido de informações sobre a

eventual rescisão ou suspensão do contrato celebrado pelo Município com a empresa

que implantou os radares na cidade, bem como os dados relativos aos números de

multas aplicadas aos proprietários de veículos pelos radares e o valor da arrecadação

do Município com a aplicação das multas; ao Presidente da Câmara Municipal de
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Pouso Alegre pedido de cópia dos documentos relativos à instalação da comissão

especial de inquérito criada para implantação dos radares. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro - Antônio Júlio. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

4/4/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Carlin  Moura,  membros  da  supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  solicita  ao membro da Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, o andamento do processo de reconhecimento da Comunidade

Três Barras como quilombola e acompanhar a execução dos programas do governo

federal nessa localidade. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Graziela Armelao, Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio,

representando  Nelma  Lúcia  Cirino  de  Carvalho  Vieira,  Prefeita  Municipal  de

Conceição  do  Mato  Dentro;  Maria  Isabel  Rodrigues,  Assistente  Técnica,

representando a Sra. Luiza Helena de Barros, Ministra de Estado Chefe da Secretaria

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; os Srs. Antônio José da Silva Neto,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Conceição  do  Mato  Dentro;  Clever  Alves

Machado, da Área de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social  -  Sedese  -,  representando o  Secretário  de  Estado,  Wander  José Goddard

Borges;  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Promoção de Igualdade Racial de Minas Gerais; Carlos Roberto Horta, professor do

Departamento  de  Ciência  Política  da  UFMG  e  Coordenador-Geral  do  Projeto

Quilombolas  de  Minas  Gerais  2008;  Sidinei  Seabra  da  Costa,  Presidente  da

Associação Comunitária Quilombola de Três Barras; Dario Magno de Miranda Maia,
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Coordenador Regional da Emater em Diamantina, representado o Sr. Geraldo Durães

Pereira, Gerente da Emater em Diamantina; e Jesus Rosário, Diretor de Cultura da

Federação da Comunidade Quilombola de Minas Gerais, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo

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

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

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito  Alves e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença da Deputada Liza

Prado. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado (2), em que solicita seja

realizada  visita  desta  Comissão  à  16ª  Delegacia  Regional  de  Uberlândia,  para

verificar as condições degradantes e insalubres de trabalho de seus servidores e da

população  que  recorre  aos  serviços  prestados  pela  polícia  civil,  e  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  em  Uberlândia,  para  discutir  as

condições  degradantes  e  insalubres  de  trabalho  dos  servidores  dessa  delegacia;

Durval  Ângelo  e Sargento  Rodrigues,  em que solicitam seja  realizada reunião  de

audiência pública para dar continuidade ao debate relacionado à sentença da Corte
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Interamericana de Direitos Humanos sobre os desaparecidos políticos do Araguaia;

Durval  Ângelo  (3),  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  ao  Procurador-Geral  de

Justiça e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão as notas taquigráficas

desta reunião, em que solicita  sejam encaminhados ao Governador  do Estado as

notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  inicie

negociação com a Sindepominas sobre as reivindicações da categoria de delegados,

e em que solicita sejam ouvidos nesta reunião a Sra. Maria Alice Faria, Delegada

Adjunta da Delegacia de Crimes contra a Mulher, e os Srs. Edson José Pereira e

João Bosco Guimarães, Delegados, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do

Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais - Sindepominas, e Marcos de

Souza Pimenta,  Delegado de Polícia  de  Guaxupé,  para  discorrerem as péssimas

condições de trabalho a que estão sendo submetidos.  O Presidente convida-os a

tomar assento à mesa dos trabalhos e tece as considerações iniciais, na condição de

autor do requerimento que suscitou o debate. O Presidente concede a palavra aos

referidos Delegados para que, cada um por sua vez,  faça sua exposição sobre o

assunto em tela. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JORGE ANDRÉ PERIQUITO PARA

PRESIDENTE DA UTRAMIG, EM 6/4/2011

Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Sargento  Rodrigues  e  Neilando  Pimenta,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rômulo

Veneroso e Fabiano Tolentino. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão
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presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a proceder  à arguição

pública  do  Sr.  Jorge  André  Periquito,  indicado  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -; a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se

a presença dos  Srs.  Rodolfo  Compart,  Assessor  Jurídico  Chefe  da  Secretaria  de

Trabalho  e  Emprego,  representando  o  Sr.  Carlos  Pimenta,  titular  dessa  Pasta;  e

Jovanildo  Edson  Rodrigues,  Vice-Presidente  da  Utramig.  O  Presidente  passa  a

palavra ao indicado para sua explanação. Após, passa a palavra aos parlamentares,

cada  um  por  sua  vez,  para  que  formulem  questões,  que  são  respondidas  pelo

indicado,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  agradece  a

participação  do  Sr.  Jorge  André  Periquito.  Neste  momento,  retira-se  o  Deputado

Sargento  Rodrigues.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado Neilando Pimenta em

que solicita seja retirada da pauta a proposição em exame. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  a  se  realizar  amanhã,  dia

7/4/2011, às 14 horas, com a finalidade de apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Sargento Rodrigues - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/4/2011

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

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

do Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir os assassinatos de travestis ocorridos na
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região Centro-Sul de Belo Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Walkiria La Roche, Diretora do Centro de Referência de

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado de Minas Gerais, e os

Srs. Ramaís de Castro da Silveira, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos

Direitos Humanos da Presidência da República, e Gustavo Bernardes, Coordenador-

Geral  da  Promoção  dos  Direitos  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e

Transexuais -  LGBT - da Secretaria  Nacional  de Promoção e Defesa dos Direitos

Humanos da Presidência da República, que são convidados a tomar assento à mesa.

O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Registra-se a presença da Deputada Liza Prado (substituindo o Deputado Antônio

Genaro, por indicação da Liderança do BPS). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel

em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública da Comissão e

da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  para  debaterem  as

condições  de  saúde  do  trabalhador  em  Minas  Gerais,  em  comemoração  ao  Dia

Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes de Trabalho. A Presidência

registra a presença da Deputada Luzia Ferreira, que assume a direção dos trabalhos.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011. 

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JORGE ANDRÉ PERIQUITO PARA O CARGO

DE PRESIDENTE DA UTRAMIG, EM 7/4/2011

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
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Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

parecer  pela  aprovação  da  Indicação  nº  3/2011  (relator:  Deputado  Sargento

Rodrigues).  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Sargento Rodrigues - Celinho do Sinttrocel.

COMUNICAÇÃO  DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Bosco notificando o falecimento do Sr. Smith Gomes de Menezes,

ocorrido em 6/4/2011, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Arquidiocese de Belo Horizonte pelos 90 anos de sua

criação (Requerimento nº 11/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  os  moradores  da  Vila  Corumbiara  pelos  15  anos  da

ocupação  que  deu  origem  a  esse  núcleo  urbano  (Requerimento  nº  231/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. José da Costa Carvalho Neto por sua posse no cargo

de Presidente da Eletrobras (Requerimento nº 234/2011, do Deputado Tiago Ulisses);

de  congratulações  com os  Srs.  Akira  Miwa e  Kyonglim  Choi,  Embaixadores  do

Japão e da Coreia do Sul no Brasil, respectivamente, e Tadeu José Carneiro, Diretor-
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Geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, pelo aporte de recursos

em  torno  de  US$1.800.000.000,00  no  capital  dessa  empresa  (Requerimento  nº

235/2011, do Deputado Tiago Ulisses);

de aplauso à Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG - pelos 97 anos de sua

fundação (Requerimento nº 238/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Faculdade de Medicina da UFMG por seu centenário de

fundação (Requerimento nº 245/2011, do Deputado Carlos Mosconi);

de  congratulações  com  o  Colégio  Arnaldo  pelos  99  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 249/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Governador Valadares -

CDL-GV - pela posse de sua nova diretoria (Requerimento nº 251/2011, do Deputado

Jayro Lessa);

de  aplauso  à  Escola  Estadual  Professor  Tonico  Leite  pelos  37  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 252/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Movimento de Educação de Base pelos 50 anos de sua

fundação (Requerimento nº 253/2011, do Deputado Luiz Henrique);

de congratulações com o Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais  pelos  20  anos  de sua fundação (Requerimento  nº  256/2011,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Palmópolis  pelos  19  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  259/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com o Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas por sua eleição para a

Presidência  da  Associação Mineira  de  Municípios  (Requerimento  nº  265/2011,  do

Deputado Inácio Franco);

de congratulações com o Sr. Virmondes Rodrigues Junior, Reitor da Universidade

Federal do Triângulo Mineiro, por sua atuação junto ao Ministério da Educação que

culminou  na  aprovação  da  criação  do  câmpus  dessa  Universidade  em  Araxá

(Requerimento nº 298/2011, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com a comunidade de Aparecida de  Minas,  no  Município  de

Frutal,  pelos  57  anos  de  fundação  desse Distrito  (Requerimento  nº  306/2011,  da
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Deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio Costa por sua posse como Secretário de

Educação  Superior  do  Ministério  da  Educação  (Requerimento  nº  308/2011,  do

Deputado Neilando Pimenta);

de aplauso ao 1º-Sgt. BM Sérgio Pereira da Silva, lotado no 1º Batalhão do Corpo

de Bombeiros Militar, pela atuação no resgate de um cidadão que tentava suicídio em

uma das vigas do Ribeirão Arrudas,  nesta Capital (Requerimento nº 344/2011,  da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 126ª Cia PM ESP/5º

BPM, nesta Capital, pela eficaz atuação na descoberta de laboratório de refino de

"crack" na região do Barreiro (Requerimento nº 345/2011, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 15ª Cia PM-IND MAT,

em Teófilo Otôni, pela atuação na apreensão de 104kg de maconha (Requerimento nº

346/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares rodoviários lotados no 3º PEL PM-3ª Cia PM Ind e

na 5ª  Cia PM IND MAT-5RPM, no  Município  de Uberaba,  pela eficaz atuação na

apreensão de cerca de 300Kg de maconha próximo a Campina Verde (Requerimento

nº 347/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  no  Departamento  de

Investigação  Antidrogas-Divisão  de  Tóxicos  e  Entorpecentes-,  pelo  trabalho

desenvolvido  e  pela  atuação  da  equipe  na  operação  Viajante,  em  que  foram

desarticuladas duas quadrilhas responsáveis pela manutenção do tráfico de cocaína

e "crack" no Estado (Requerimento nº 349/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  36º  BPM,  de

Vespasiano, Diretoria de Inteligência 3-BH, e 25º BPM, de Sete Lagoas, pelo trabalho

desenvolvido  e  pela  atuação  das  equipes  na  prisão  de  integrantes  de  uma  das

quadrilhas  responsáveis  pela  manutenção  do  tráfico  de  cocaína  e  maconha  no

Estado (Requerimento nº 350/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 35ª Cia-21º BPM, de

Ubá, pelo trabalho desenvolvido pela equipe na prisão de integrantes de uma das
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quadrilhas  responsáveis  pela  manutenção  do  tráfico  de  maconha  no  Estado

(Requerimento nº 351/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com os Srs. José Carlos da Silva e Adriene Costa de Oliveira, do

Centro Universitário do Planalto de Araxá-Uni-Araxá-; Wagner de Freitas Oliveira e

José  Oscar  de  Melo,  da  Fundação  Cultural  de  Araxá;  José  Donaldo  Bitterncourt

Junior,  da Associação Comercial  e  Industrial  de Araxá; Fernando de Lima Pereira

Ribeiro, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá; e Maria Célia de Araújo Oliveira,

Secretária Municipal de Educação de Araxá, por sua eleição para o Conselho Gestor

da  Fundação  Cultural  de  Araxá  (Requerimento  nº  355/2011,  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2011

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2011

Às 11h12min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Sávio Souza

Cruz, Tiago Ulisses e Carlos Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Tiago Ulisses,

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

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

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 234 e 235/2011.

Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja

realizada reunião  com o  Secretário  de  Estado de Desenvolvimento  Econômico,  o

Presidente da Cemig, o Presidente da Gasmig e o Presidente da Codemig, para que

sejam  apresentados  os  planos  e  programas  dessas  instituições  para  os  setores

energético e minerário no Estado; Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  para  discutir  o  atual  processo  de  licenciamento  ambiental  da  Mina

Capão Xavier, de responsabilidade da Minerações Brasileiras Reunidas - MBR -, cujo

procedimento  administrativo  anterior  foi  anulado  por  decisão  da  Justiça  Federal;

Carlos Henrique em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a dívida

de R$4.000.000.000,00 da Vale para com o Estado e os Municípios; Dalmo Ribeiro

Silva (4) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta

Comissão e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para

discutir:  no  Município  de  Itamonte,  os  impactos  causados  pelas  enchentes  nos
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Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Carvalhos,  Conceição  do  Rio  Verde,  Itamonte,

Itanhandu,  Passa  Quatro,  Pouso  Alto,  São  Lourenço,  Seritinga,  Serranos,  Três

Corações e Varginha; no Município de Santa Rita do Sapucaí, os impactos causados

pelas enchentes nos Municípios de Careaçu, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do

Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista; e, no Município de Caldas, o lixo nuclear no

Sul de Minas; e seja realizada visita conjunta desta Comissão com a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Município de Caldas para verificar

a situação do lixo nuclear produzido nesse Município e suas consequências para a

comunidade e toda a região; e Luiz Henrique em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir e acompanhar as ações sobre a exploração de gás

natural  na  Bacia  do  Rio  São  Francisco  no  Estado.  A Presidência  recebe,  para

posterior  apreciação, os requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Pompílio

Canavez em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a

Comissão  de  Assuntos  Municipais  para  debater  e  obter  esclarecimentos  sobre  a

segurança das redes de energia da Cemig nos Municípios mineiros; Carlos Henrique

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para averiguar a extração

de minério de ferro e as ocorrências provocadas pelas atividades da empresa Anglo

Ferrous do Brasil ao longo da Serra da Ferrugem; Rogério Correia em que solicita

seja realizada reunião  de  audiência pública para debater  e obter  esclarecimentos

sobre o programa Energia do Bem, da Cemig. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2011.

Tiago Ulisses, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS BARROS MARTINS PARA

PRESIDENTE DA FHEMIG, EM 30/3/2011

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Neider Moreira, Carlos Mosconi, Adelmo Carneiro Leão e Bruno Siqueira, membros

da supracitada Comissão.  Está presente,  também, o  Deputado João Vítor  Xavier.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,

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

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

destina a proceder à arguição pública do Sr. Antônio Carlos Barros Martins, indicado

ao cargo de Presidente  da  Fhemig-,  à  apreciação do parecer  e à discussão e  à

votação de proposições da Comissão. A Presidência convida o Sr.  Antônio Carlos

Barros  Martins  para  tomar  assento  à  mesa  e  concede a  ele  a  palavra  para  sua

explanação.  Após  a  exposição  do  convidado,  o  Presidente  passa  a  palavra  ao

Deputado Carlos Mosconi, relator, e aos demais parlamentares presentes, que fazem

seus questionamentos, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado Carlos

Mosconi, com a palavra, faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação

da  indicação  do  nome  do  Sr.  Antônio  Carlos  Barros  Martins  para  o  cargo  de

Presidente da Fhemig. Após discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente -  Carlos Mosconi -  Neider Moreira -  Bruno Siqueira -

Adelmo Carneiro Leão.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação, com a

Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 195/2011

(relator: Deputado Tenente Lúcio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 304, 321 e 333/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita seja formulado voto de congratulações com o governo do Estado pela

atração de investimentos na planta industrial da Iveco, em Sete Lagoas. É adiada a

votação do requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita reunião de

audiência pública para debater com os acionistas da Usiminas o que está previsto

para a siderúrgica em Ipatinga,  a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Gustavo  Valadares.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

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

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

destina a discutir o reajuste da tarifa de energia elétrica no Estado e o uso do medidor

inteligente de consumo dessa energia; e a discutir e votar proposições da Comissão.

A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  da  Superintendência  de  Relações

Institucionais  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  -  Aneel  -,  justificando  a

ausência  de  representante  desse  órgão  nesta  reunião;  da  Câmara  Municipal  de

Bicas,  encaminhando  moção  de  repúdio  ao  serviço  prestado  pela  Cemig  nesse

Município; e da Câmara Municipal de Pouso Alegre, encaminhando documentação

referente ao processo licitatório  de contratação da empresa Consladel  e cópia de

requerimentos do Vereador Laércio Faria Machado em que solicita informações sobre

os radares e o sistema de sinalização de trânsito instalados pela Prefeitura desse

Município. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 444/2011, no 1º

turno,  para  cuja  relatoria  designou  o  Deputado  Délio  Malheiros.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Luiz  Henrique

Michalick,  Ronalde  Xavier  Moreira  Júnior  e  Daniel  Senna  Guimarães,

respectivamente, Diretor de Relacionamento Institucional e Comunicação, Gerente de

Tarifas  e  Gestor  de  Novas  Tecnologias  da  Cemig;  Márcio  Barbosa  de  Rezende,

Superintendente  da  Assessoria  de  Representação  e  Distribuição  da  Cemig,

representando o Sr.  Djalma Bastos  de Morais,  Diretor-Presidente  dessa empresa;

Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor da Área

de Serviços; Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindicato Intermunicipal dos

Trabalhadores  na  Indústria  Energética  de  Minas  Gerais  -  Sindieletro  -;  Fernando

Ferreira  Duarte,  Economista  do  Dieese;  a  Sra.  Solange  Medeiros,  Diretora  de
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Assuntos  Comunitários  e  Organização  de  Núcleos  de  Bairros  do  Movimento  das

Donas  de  Casa  e  Consumidores  de  Minas  Gerais,  representando  a  Sra.  Lúcia

Pacífico, Presidente dessa entidade; os Srs. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador

do  Procon  Assembleia;  Tadeu  José  de  Mendonça,  Diretor-Geral  do  Instituto  de

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG -; e Gilmar Coelho,

Assessor Técnico desse Instituto, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Antônio  Júlio,  um  dos  autores  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Rosângela Reis - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira  e  Rogério  Correia,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues

e  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo

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

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou o relator citado a seguir: Projetos de Lei nºs 191

e 210/2011, no 1º turno (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 191/2011, com a Emenda

nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 217, 230, 232, 260, 261, 263, 276, 277, 278, 315, 316, 324,

336 e 337/2011, este com a Emenda nº 1, em que solicita seja encaminhado pedido

de providência à Secretária  de Estado de Planejamento e Gestão.  Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Rogério Correia, em que solicita a realização de audiência pública para que

o intendente da Cidade Administrativa preste informações a respeito do acesso de

servidores  à  referida  sede,  no  que  se  refere  a  transportes  e  outros  problemas

apontados por eles. Solicita, ainda, sejam convidados representantes dos servidores

públicos.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  dos

Deputados Bonifácio Mourão, em que solicita a realização de audiência pública para

discutir a ausência de instituições bancárias oficiais em mais de 300 Municípios de

nosso Estado; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja convidada a Sra. Andréa

Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral, a comparecer a esta Comissão para

expor sobre o planejamento e a estrutura da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais;  Rogério  Correia,  em  que  solicita  a  realização  de  audiência  pública  para

discutir a situação anômala dos servidores da Secretaria de Saúde de Minas Gerais

que foram reposicionados conforme a carreira criada nos anos de 1992 e 1994, e não

conforme  previsto  nas  Leis  nºs  15.462/2005  e  15.786/2005  e  no  Decreto  nº

45.274/2009,  art.  3º;  e  Sargento  Rodrigues(2),  em  que  solicita  a  realização  de

audiência pública para fornecer informações à Comissão sobre a opção pelo subsídio

para  os  servidores  civis  da  Polícia  Militar,  bem  como  discutir  as  condições

remuneratórias  e  da  carreira  desses  servidores;  e  para  apurar  denúncias  de

irregularidades no processo de terceirização do Hospital Militar - HPM - e garantir a

manutenção da qualidade do seu atendimento. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Sebastião Costa

- Rogério Correia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado , “dispõe sobre a

Política Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas – Pró-Cooperação – sob

gestão de trabalhadores, e dá outras providências” e é resultado do desarquivamento

do Projeto de Lei nº 712/2007.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 102, inciso XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  instituir  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à

Recuperação  de  Empresas  sob  a  Gestão  de  Trabalhadores,  denominada  Pró-

Cooperação.

Seus  objetivos  são  evitar  a  desativação  de  empreendimentos  econômicos  por

motivo de crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica ou comercial; combater o

desemprego,  o desaquecimento econômico e a queda da arrecadação tributária e

incentivar a gestão dos trabalhadores em todos os níveis da atividade econômica das

empresas em processo de recuperação. Pretende-se alcançar essas metas por meio

dos instrumentos definidos no art.  4º  da proposição,  quais  sejam apoio creditício,

assistência técnica, promoção e comercialização do produto e certificado de origem e

qualidade dos produtos destinados à comercialização.

De  fato,  ao  tratar  de  medida  de  incentivo  à  gestão,  pelos  trabalhadores,  de

empresas em processo de recuperação, o projeto revela especial preocupação com o

combate  ao  desemprego  e  à  queda  na  produção  econômica  e  na  arrecadação

tributária, o que está em sintonia com os princípios gerais da atividade econômica

estabelecidos no art. 170 da Constituição da República.

O número de empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão

aumentou significativamente nos últimos anos  no Brasil.  Muitas  dessas  empresas
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nascem de crises ou fechamento de empresas devido a sérios problemas legais ou

financeiros e, a partir da organização coletiva de seus trabalhadores, são refundadas

sob a égide da autogestão.

A maior parte é organizada como cooperativa, por ser esta a forma jurídica mais

próxima de sua concepção, como empreendimento de propriedade coletiva. 

A  recuperação  de  empresas  por  trabalhadores  tem  sido  uma  opção  de

enfrentamento  do  desemprego  estrutural  experimentado  nas  regiões  mais

industrializadas,  e  a  preocupação  com  o  emprego  é  o  eixo  orientador  dessas

empresas. Seus trabalhadores, em geral oriundos de empresas que não conseguiram

acompanhar  os  avanços  do  capitalismo,  buscam  modernizá-las,  incorporando  as

novas dimensões técnicas, tecnológicas e de gestão. Esse modelo tem ensejado a

superação  de  inúmeras  dificuldades  não  só  de  ordem  econômico-financeira,  mas

também  relacionadas  às  barreiras  institucionais  e  à  conciliação  de  interesses

diversos.

Tais empreendimentos foram se constituindo e funcionando sem o apoio do Estado,

salvo raras exceções como, por exemplo, os programas de economia solidária de

alguns poucos governos estaduais e municipais.

Verifica-se  que  a  principal  limitação  para  esses  empreendimentos  é  a  falta  de

capital. Como são empreendimentos novos, têm dificuldade de acesso às linhas de

financiamento disponibilizadas pelos agentes financeiros. Apesar de essas empresas

possuírem vantagens como a garantia de mercado consumidor e a “expertise” dos

trabalhadores, o acesso a recursos financeiros de grande monta a custos baixos é

determinante  para  sua  sobrevivência.  Herdeiras  de  parques  industriais  antigos,

muitas  vezes  obsoletos,  as  autogestionárias  enfrentam  sérias  dificuldades  de

financiamento da produção e de realização de novos investimentos, o que prejudica

sua capacidade de sobrevivência no mercado.  Sem os recursos necessários,  fica

mais difícil a participação nos leilões, que, aos poucos, vão arrematando o patrimônio

da antiga empresa. 

O  processo  de  recuperação de uma empresa por  trabalhadores  em  regime de

autogestão  enfrenta  inúmeras  outras  dificuldades,  como  aquelas  relativas  às

mudanças culturais da passagem dos modelos clássicos de organização e de gestão

hierárquica do processo de trabalho para um novo modelo de efetiva participação dos
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trabalhadores,  de  acordo  com  os  princípios,  valores  e  práticas  históricas  da

cooperação e da autogestão. Eles precisam reorganizar o processo de trabalho em

cooperação,  assumir  a  direção  e  modificar  os  processos  decisórios  do

empreendimento em regime de autogestão, o que requer formação sistemática dos

associados, novos conhecimentos e experimentação democrática e de gestão. 

Além  disso,  novas  habilidades  precisam  ser  desenvolvidas  nos  processos  de

administração  e  de  gerência  das  empresas  em  crise,  tendo  em  vista  que

normalmente ocorre perda de parte de profissionais desses setores que não aderem

aos processos de recuperação em regime de autogestão. Tal realidade exige que os

trabalhadores  da  base da produção tenham de se capacitar  em curto  espaço de

tempo para conhecer,  gerir  e realizar novas atividades e desenvolver capacidades

decisórias  necessárias  na  relação  entre  produção  e  distribuição,  sobretudo  nas

relações com os mercados. 

Para dar  continuidade às atividades econômicas,  mantendo-se competitivas  nos

mercados, as empresas precisam reestruturar social  e tecnicamente os processos

produtivos ou de serviços, o que requer experiência acumulada, formação e apoio

técnico e administrativo especializados. Para tanto, precisam recuperar a imagem e a

confiança no empreendimento junto a fornecedores - de crédito, insumos e matérias-

primas  -  e  aos  antigos  clientes  -  compradores  ou  distribuidores  dos  produtos  e

serviços.  Em  relação  ao  crédito,  além  da  necessidade  de  recuperação  da

credibilidade  junto  a  fornecedores  para  acesso  imediato  a  capital  de  giro,  tais

empresas necessitam de linhas específicas de investimentos para a adequação e

atualização  da  base  tecnológica  e  para  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  e

serviços, bem como para a aquisição da “massa falida”. 

Outros desafios relacionam-se às questões judiciais decorrentes.

O governo federal criou em 2005, no âmbito do Programa Economia Solidária em

Desenvolvimento, coordenado pelo Ministério  do Trabalho e Emprego – MTE –, a

Ação de Apoio à Recuperação de Empresas pelos Trabalhadores em Autogestão, que

visa contribuir para a consolidação da Economia Solidária no Brasil e para a inclusão

e organização produtiva autogestionária dos trabalhadores de empresas recuperadas

ou em crise. A ação é destinada aos trabalhadores que se interessam em arrendar
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essas empresas e depois adquirir  o  seu patrimônio para recuperá-las  ou àquelas

empresas que já se encontram em processo de recuperação. Tal programa propicia a

participação  em  cursos  de  capacitação,  oficinas  temáticas  e  intercâmbios  de

trabalhadores ou estágios cooperativos e é executado pela União e Solidariedade das

Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil  - Unisol-Brasil  -  e

pela Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão - Anteag.

Segundo dados divulgados pelo MTE, foram investidos R$1.000.000,00 na ação de

Recuperação  de  Empresas  pelos  Trabalhadores  em  Autogestão,  em  2006.  As

empresas  recuperadas  respondem  por  cerca  de  310  milhões  de  dólares  de

faturamento  ao  ano,  reunindo  409  empreendimentos  no  País.  O  Sistema  de

Informações em Economia Solidária - Sies - identificou 134 empresas recuperadas,

com  o  total  de  11.348  trabalhadores  ocupados.  Essas  iniciativas  expressam  a

possibilidade concreta de recuperação de postos de trabalho com a manutenção de

instalações, máquinas e equipamentos para a geração de renda, o pagamento de

impostos e tributos, entre outros, por meio do processo de reconversão de empresas

falidas ou em situação de crise falimentar. 

Na maioria  dos  casos,  esse processo apresenta  bons  resultados  econômicos e

sociais, comprovados em várias experiências nacionais e internacionais. Isso ocorre

porque,  além  da  experiência  acumulada  e  da  disposição  dos  trabalhadores

associados  em  promover  a  ação  de  recuperação,  os  empreendimentos

autogestionários  têm à  sua  disposição  uma parte  do  capital  necessário  para  dar

continuidade  às  suas  atividades  econômicas,  tais  como:  infraestrutura  física,

equipamentos e outros bens necessários à produção e prestação de serviços, além

do valor da marca dos produtos e serviços.

De fato,  verifica-se  a  necessidade  de  formulação  e  implementação  de  políticas

visando  à  criação  de  um  ambiente  propício  à  prosperidade  das  iniciativas  de

recuperação de empresas através da autogestão. O BNDES tem sido o agente de

crédito  praticamente  exclusivo  do  segmento.  Aquelas  que  apresentam  condições

organizacionais  de  acessar  a  linha  de  financiamento  do  BNDES  conseguem

aprimorar os aspectos relativos à gestão e ao processo produtivo. O acesso ao apoio

do Banco,  contudo,  é muitas  vezes limitado por  problemas jurídicos e financeiros

decorrentes do processo de recuperação.
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A formulação de leis que regulem as empresas recuperadas por trabalhadores em

regime de autogestão é imprescindível para que essas empresas se desenvolvam

segundo  esse  modelo.  Caso  contrário,  para  responder  às  exigências  de  uma

legislação construída para outro modelo de empresa, as autogestionárias tendem a

se descaracterizar gradualmente.

Por  fim,  entendemos  que  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Recuperação  de

Empresas  sob  a  Gestão  de  Trabalhadores  –  Pró-Cooperação  –  representa  um

importante avanço e contribuirá para que as empresas autogestionárias tenham mais

chances de sobrevivência no cenário atual.

Uma  política  estadual  para  propiciar  mecanismos  realmente  efetivos  no

reerguimento de uma empresa em dificuldades, portanto, combate o desemprego, o

desaquecimento econômico-empresarial e a queda de arrecadação tributária, entre

outros transtornos. Além do mais, tal política estadual tem o condão de evitar que a

empresa  se  utilize  do  instituto  da  recuperação  judicial,  nos  moldes  do  diploma

jurídico-falimentar previsto na Lei nº 11.101, de 2005.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, enfatizou ser importante

reconhecer  o  ponto  de  equilíbrio  entre  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo  no

estabelecimento  de  políticas  públicas:  “embora  a  formulação  e  a  instituição  de

políticas  públicas  sejam  competência  do  Poder  Executivo,  o  estabelecimento  de

diretrizes  que  nortearão  a  instituição  dessas  políticas  é  competência  do  Poder

Legislativo”.  Seguindo  esse  raciocínio,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1.  Assim,  “é

facultado ao legislador enunciar as regras básicas de dada política governamental,

pois é próprio da função normativa estabelecer os balizamentos que vincularão as

ações do Executivo. Entretanto, cabe a este estabelecer e implementar essa política,

seguindo as diretrizes e orientações fixadas pelo Parlamento”. Concordes com essa

visão, acatamos o Substitutivo nº 1.

Entendemos, além disso, que as medidas propostas também são carregadas de

relevante significado social e econômico. Por essas razões, o projeto deve prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
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213/2011 na forma do Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente e relator - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n° 438/2011 “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou.

Cumpre  agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  o  mérito  da  matéria,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo obriga os serviços de registro de títulos e documentos e

civil de pessoas jurídicas a afixar, em local visível, cartaz informando sobre a isenção

da taxa de emolumento prevista nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de 2000.

Como salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, os serviços notariais e

de  registro  são  exercidos  em  caráter  privado,  por  delegação  do  poder  público,

podendo o Estado, que é o delegante dos serviços em questão, fixar normas que

aperfeiçoam  a dinâmica  de  tais  serviços,  mas  que não dizem respeito  a  registro

público, como no projeto em estudo.

Entendemos que a norma em questão é uma medida de proteção ao usuário dos

serviços  notariais  e  de  registro,  pois  garante  a  transparência  na  cobrança  dos

emolumentos. Com a exposição clara, nas dependências do cartório, dos benefícios a
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que  tem  direito,  fica  fácil  para  o  consumidor  calcular  ou  conferir  os  valores  dos

serviços de que necessita.

Por fim, ressaltamos que o cidadão, na condição de consumidor, nos termos da Lei

Federal  nº  8.078,  de  1990,  conhecida  como  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor, tem o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços

públicos  que  recebe,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade e preço; à proteção contra a publicidade enganosa e contra

métodos  comerciais  desleais,  bem  como contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou

impostas no fornecimento dos serviços; à modificação das cláusulas que estabeleçam

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as

tornem excessivamente onerosas; à efetiva prevenção e reparação de danos contra

si;  ao acesso aos órgãos judiciários  e administrativos com vistas  à prevenção ou

reparação de quaisquer danos; à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com

a inversão  do ônus da prova a  seu favor;  e  à  adequada e  eficaz prestação  dos

serviços  públicos  em  geral.  O  art.  22  do  citado  código  assegura  ao  usuário  dos

serviços públicos que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a

fornecer  serviços  adequados,  eficientes,  seguros  e,  quanto  aos  essenciais,

contínuos”, garantia que se aplica aos serviços notariais e de registro.

Observamos,  portanto,  que  a  proposição  é  meritória  e  guarda  sintonia  com  os

preceitos que orientam o serviço de registro e a proteção e defesa do consumidor,

razão pela qual  opinamos pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que

aprimorou a proposição original, atendendo ao princípio da consolidação das normas

jurídicas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 438/2011 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comiss ão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão,  relator  -  Neider  Moreira  -  Ivair

Nogueira.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Bonifácio Mourão, notificando a indicação do Deputado João Vítor

Xavier, como membro efetivo da Comissão de Minas e Energia, em substituição ao

Deputado Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.038 a

1.090/2011 - Requerimentos nºs 395 a 409/2011 - Requerimentos da Comissão de

Cultura (2) e dos Deputados Gilberto Abramo, Agostinho Patrus Filho, Arlen Santiago,

Duarte Bechir, Leonardo Moreira (4), Paulo Lamac, Gustavo Valadares, Carlin Moura,

Neider  Moreira,  Luiz  Henrique  e  outros,  Rômulo  Viegas  e  outros,  Fred  Costa  e

Elismar  Prado  -  Proposições  não  Recebidas:  Requerimento  do  Deputado  Doutor

Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Educação,

da Deputada Liza Prado e dos Deputados Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva,

Sávio Souza Cruz (2) e Tiago Ulisses - Registro de presença - Questão de ordem;

homenagem  póstuma  -  Questão  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Delvito Alves, Cássio Soares, Rômulo Viegas e Elismar Prado - 2ª Parte

(Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de Inscrições -  Decisões da  Presidência  (2)  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Rômulo  Viegas  e  outros,  Luiz

Henrique e outros, Fred Costa, Agostinho Patrus Filho, Arlen Santiago, Carlin Moura,

Duarte Bechir, Elismar Prado, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira

(4), Neider Moreira e Paulo Lamac; deferimento - Questões de ordem; chamada para

a recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação

dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio
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Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Delvito Alves - Doutor Viana

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri

Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romeu

Queiroz - 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  Inácio  Franco)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.038/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.513/2009)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiracatu, com

sede no Município de Ibiracatu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Ibiracatu, com sede no Município de Ibiracatu.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  O  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Ibiracatu,  fundado  em

4/11/2007, com sede no Município de Ibiracatu, é uma entidade sindical de primeiro

grau,  sem  fins  lucrativos,  agrupada  no  Plano  da  Confederação  Nacional  dos

Trabalhadores  na  Agricultura.  Foi  constituído  para  fins  de  estudo,  coordenação,

proteção, representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais

dos  trabalhadores  rurais,  empregados  rurais,  agricultores  familiares,  ativos  e

aposentados. Tem entre outras finalidades proteger e defender os direitos individuais

e  coletivos  dos  associados;  representar,  perante  as  autoridades  administrativas  e

judiciárias,  os  interesses  gerais  da  categoria;  celebrar  acordos,  convenções  ou

contratos coletivos de trabalho.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- 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 1.039/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.407/2010)

Obriga as operadoras de acesso às redes digitais de banda larga a garantir  ao

assinante, em qualquer horário, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da capacidade

máxima contratada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os prestadores de serviço de acesso às redes digitais  de banda larga

deverão garantir ao assinante, em qualquer horário, no mínimo 50% (cinquenta por

cento) da capacidade máxima contratada.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Gustavo Valadares
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Justificação:  No  Procon  estadual,  onde  as  empresas  de  telecomunicações

respondem por quase 40% das reclamações, as queixas com relação à banda larga

representaram 70% das reclamações contra operadoras fixas e 60% do setor móvel.

Uma das principais queixas no Procon é a oferta do serviço em índices abaixo dos

contratados, razão pela qual estamos propondo a fixação de um limite de velocidade

que  não  deve  ser  inferior  a  50%,  em nenhuma hipótese,  à  taxa  de  transmissão

contratada.  Um dos questionamentos  recorrentes  é  quanto  ao  conceito  de  banda

larga oferecida no País, que é considerada aquela acima de 64 Kbps, quando as

normas internacionais estabelecem como banda larga apenas os sinais emitidos em

velocidades superiores a 1 Mbps.

No  momento  em  que  o  governo  federal  anuncia  a  divulgação  iminente  de  um

Projeto  Nacional  de  Banda  Larga,  consideramos  que  a  adoção  de  medida  mais

efetiva e abrangente para assegurar a qualidade e essencialidade desse serviço é

primordial  para  a  promoção da cidadania  e para  o  desenvolvimento  econômico e

social no contexto da nova sociedade da informação. Assim, pedimos o apoio dos

parlamentares para a aprovação desta proposição.

- 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 1.040/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.292/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  o  Serviço  de  Orientação  Psicológica  e

Educacional  nas  superintendências  regionais  de  ensino  para  atendimento  das

escolas públicas estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar nas superintendências regionais

de ensino do Estado o Serviço de Orientação Psicológica e Educacional,  que terá

como meta a análise vocacional dos estudantes do ensino médio, visando o melhor

direcionamento de suas carreiras profissionais.

Art. 2º - Os psicólogos educacionais serão facilitadores do processo de ensino e

aprendizagem dos estudantes do ensino médio.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação: A psicologia escolar e educacional tem se constituído historicamente

como  importante  campo  de  atuação  da  psicologia.  Psicólogos  escolares  e

educacionais  são profissionais  que  atuam em  instituições  escolares  e  educativas,

bem como dedicam-se ao ensino e à pesquisa no campo comum entre psicologia e

educação.

O  psicólogo  escolar  age  como  um  facilitador  do  processo  de  ensino  e

aprendizagem, atuando junto à direção e à coordenação da escola, aos professores,

funcionários, estudantes e pais. Daí a necessidade de criar o serviço de psicologia

escolar nos estabelecimentos de ensino público para ajudar na orientação vocacional

dos estudantes.

Diante  das  considerações  apresentadas,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados 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 1.041/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 144/2007)

Torna obrigatória a instalação de placas em braile contendo a relação das linhas de

ônibus e seus itinerários nos terminais rodoviários do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os terminais rodoviários do Estado ficam obrigados a instalar placas em

braile contendo a relação das linhas de ônibus e seus itinerários para o atendimento

dos portadores de deficiência visual.

Art.  2º  -  O poder executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto visa obrigar os terminais rodoviários do Estado a instalar

placas em braile contendo as linhas de ônibus e seus itinerários para o atendimento

dos portadores de deficiência visual.
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Trata-se de medida necessária, uma vez que  os deficientes visuais, usuários dos

serviços de transporte de passageiros disponibilizados nos terminais rodoviários do

Estado, teriam sanadas suas dificuldades de informação e, conseqüentemente,  de

locomoção.

A  instalação  de  tais  placas  em  braile  possibilitaria  aos  deficientes  visuais  a

autonomia necessária no dia-a-dia, pois poderiam exercer, na sua plenitude, o direito

constitucional de ir e vir, consagrado na Constituição da República, em seu art. 5º,

inciso XV.

Para eliminar a discriminação contra a população com deficiência visual, protegê-la

e integrá-la socialmente, em obediência ao preceito constitucional da competência

legislativa  concorrente,  disposto  no  art.  24,  inciso  XIV,  da  nossa  Carta  Magna,

solicitamos aos nobres pares a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 1.042/2011

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Estadual de Educação Ambiental, com o objetivo

de promover ações que visem à formação da consciência ecológica dos estudantes

da rede pública estadual.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, na execução e coordenação do Programa,

desenvolver  atividade  extraclasse,  compreendendo  a  realização  de  palestras

destinadas à formação da consciência  ecológica  do  educando,  a coordenação de

atividades  práticas  de  plantio  de  árvores,  a  preservação  das  matas  ciliares  e

nascentes dos rios, a coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como promover a

educação ambiental, com ênfase na importância da preservação das florestas e da

biodiversidade.

§  1º  -  O  Poder  Executivo  promoverá  a  participação  de  entidades  não

governamentais de proteção ao meio ambiente na realização das atividades de que

trata o Programa.

§  2º  -  A participação no programa de que trata  esta lei  fica restrita  a entidade



676
____________________________________________________________________________

cadastrada  na  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e aos demais órgãos envolvidos na questão ambiental do Estado.

Art.  3º  -  As  unidades escolares estabelecerão,  no  seu plano anual  de  trabalho,

número de horas suficientes  para a aplicação do programa de que trata esta lei,

planejando, preferencialmente, a realização das atividades para a semana em que se

comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho.

Art.  4º - A entidade interessada em participar do programa de que trata esta lei

formalizará  termo  de  cooperação  com  as  escolas  estaduais,  ouvidos  os  seus

colegiados, não implicando ônus para o poder público.

Art. 5º - A entidade que participar do programa de que trata esta lei poderá divulgar,

para fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola

com a qual celebrar termo de cooperação.

Parágrafo único - Constará no termo de cooperação a forma e os meios a serem

utilizados para a divulgação das ações praticadas pela entidade.

Art. 6º - Cumpridas as atividades estabelecidas no termo de cooperação de que

trata o art. 3º desta lei, a entidade remeterá à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável  e  aos  seus  órgãos  afins  relatório  das  atividades

desenvolvidas.

Art. 7º - A Secretaria de Estado da Educação encaminhará às unidades estaduais

de ensino, no início de cada ano letivo, o tema a ser trabalhado pelas entidades não

governamentais que se dispuserem a participar do programa de que trata esta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A questão ambiental tem sido tema de discussão em todo o mundo,

pois a preservação da vida está diretamente ligada à preservação da biodiversidade.

O objetivo do programa de que trata este projeto de lei é o de aproveitar o grande

potencial  humano  disponível  em  Minas  Gerais.  Inúmeras  entidades  não

governamentais  se  dedicam à  questão ambiental,  em  um  trabalho  voluntário  que

necessita  ser  mais  valorizado.  Sabemos  da  deficiência  de  que  padece  o  nosso

estudante no que diz respeito à formação da consciência ecológica. Nossos rios são
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poluídos diariamente, nossa cultura ainda não se desenvolveu de forma a que o lixo

seja recolhido de maneira seletiva, inúmeras árvores são destruídas gratuitamente

por ações de vandalismo. Tudo isso é reflexo de uma educação que não prima pela

formação da consciência ecológica.

Convém ressaltar que já está provado que o poder público não tem condições de

realizar  todas  as  atividades  de  interesse  coletivo  sem  a  participação  popular.

Conquanto haja críticas à atuação de entidades não governamentais, não há como

negar  que a  participação delas  é  de  suma importância  no  trabalho  de  resgate  e

consolidação de nossa cultura e na formação de novos valores.

Ademais, os ambientalistas têm grande capacidade de mobilização popular,  pois

trabalham  com  o  sentimento  das  pessoas  e  influenciam  de  forma  positiva  na

formação crítica dos nossos jovens.

Possibilitando  a  cooperação  de  entidades  não  governamentais,  por  meio  das

escolas públicas, estaremos tornando a educação mais pragmática e, certamente,

aumentando as possibilidades de êxito, haja vista que o trabalho da forma proposta

no programa em tela permitirá, mediante atividade extraclasse, maior integração entre

o jovem estudante e a comunidade onde vive.

Pelas  razões  expostas,  conto  com  o  parecer  favorável  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.031/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.043/2011

Dispõe sobre a substituição do uso de sacola plástica pelo uso de sacola ecológica

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  uso  de  sacola  plástica  deverá  ser  substituído  pelo  uso  de  sacola

ecológica, nos termos desta lei.

Art.  2º  -  A  substituição  de  uso  a  que  se  refere  esta  lei  acontecerá  nos

estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do poder público sediados no

Estado.
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Art. 3º -A substituição de uso a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo

prazo de dois  anos,  contados  a  partir  da data  de  publicação desta  lei,  e  caráter

obrigatório a partir de então.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator as seguintes

penalidades:

I - notificação;

II - multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, em caso de reincidência, no

valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

III - interdição do estabelecimento.

§ 1º - Na penalidade de notificação, será concedido prazo de trinta dias para que o

infrator se ajuste ao previsto por esta lei.

§  2º  -  A penalidade de  interdição do estabelecimento  não  se  aplica  a  órgão  e

entidade do poder público.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A presença das sacolas plásticas invadiu o Brasil na década de 80, por

sua praticidade, custo baixo e pela moda dos produtos descartáveis.

Hoje vemos que elas são um dos grandes vilões do meio ambiente, porque foram

usadas desmedidamente. Feitas com material derivado do petróleo, sua degradação

no meio ambiente leva centenas de anos, além de poluir os mares e rios, causando

inclusive morte de espécies como peixes e tartarugas, que as confundem com as

águas vivas.

A substituição das sacolas descartáveis por sacolas biodegradáveis ou sacolas não

descartáveis é inevitável e urgente. Assim, torna-se necessária a intervenção deste

Parlamento para criar norma legal específica, de caráter punitivo, para inibir o uso dos

plásticos descartáveis.

Por  estas  razões,  conclamo  os  meus  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.044/2011

Altera  a  Lei  nº  8.193,  de  13  de  maio  de  1982,  que dispõe sobre  o  apoio  e  a

assistência às pessoas deficientes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 8.193, de 13 de maio de 1982, o

seguinte inciso IX:

“Art. 1º - (...)

IX - a garantia de acesso aos equipamentos de telecomunicação e de informática,

mediante a adaptação de recursos próprios para as deficiências auditiva e visual.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação: As telecomunicações e a informática chegaram a um nível tecnológico

ímpar e tornaram-se fundamentais na vida contemporânea. A democratização de seu

acesso tem sido um objetivo vislumbrado pela administração pública e também pela

sociedade civil organizada. A triste e histórica situação de exclusão social a que estão

submetidas as pessoas portadoras de deficiência impõe, no limiar de um novo século,

séria reflexão da sociedade mineira, de seus legisladores e administradores.

Precisamos  de  políticas  afirmativas,  com  mentalidade  e  postura  voltadas  aos

valores universais de cidadania e direitos humanos, nas quais o Estado, em todas as

suas  esferas,  dê  o  exemplo  e  o  incentivo  a  uma  postura  de  consciência,

proporcionando a todos plena utilização das telecomunicações e da informática. Por

isso, apresentamos este projeto, que estabelece diretriz para os órgãos do Estado,

para  que  levem  em  consideração  a  necessidade  de  adaptação  de  recursos

tecnológicos para servidores com deficiência auditiva ou visual.

Ante  o  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  aprovação  deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 978/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.045/2011

Altera o art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a

Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e os §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  4º - O resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite de

procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final, tem

suas  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reaproveitamento,  reciclagem,

tratamento  ou  disposição  final  ambientalmente  adequada  que  minimize  danos  e

impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente definidas na Lei nº 18.031,

de 12 de janeiro  de  2009,  sem prejuízo  do  disposto  na Lei  nº  13.796,  de  20  de

dezembro de 2000.

§ 1º - Caracterizam-se como resíduos sólidos a que se refere o “caput” deste artigo

todos  os  resíduos  de  produtos  e  equipamentos  eletroeletrônicos  que estejam  em

desuso e submetidos ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e materiais

consumíveis necessários para o seu pleno funcionamento.

§  2º  -  Os resíduos  de que trata  este  artigo serão entregues  pelo  usuários  aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos

fabricantes  ou  importadores,  a  fim  de  que  adotem,  diretamente  ou  por  meio  de

terceiros, procedimentos de reutilização, reaproveitamento, reciclagem e tratamento

ou disposição final ambientalmente adequada.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação: Com a intensa aceleração industrial, que lança a cada momento novos

e  sofisticados  equipamentos  no  mercado  consumidor,  deparamos  com  um  grave

problema ambiental: o lixo eletrônico ou lixo tecnológico.

A  popularização  de  computadores,  televisores,  aparelhos  celulares  e

eletrodomésticos tem colaborado para o crescimento do lixo tecnológico. Todos os
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dias,  são produzidas milhares de  toneladas de lixo no País  a partir  dos resíduos

resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. No meio do lixão,

estão  produtos  que  rapidamente  perderam  a  utilidade  ou  simplesmente  ficaram

ultrapassados. O que era objeto de tecnologia de ponta entra para a obsolescência

em  poucos  anos  ou  até  meses  de  uso.  Geralmente,  os  computadores  são

substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada cinco anos nas residências.

Já o tempo médio de troca para celulares é de menos de dois anos.

Sem a reciclagem, reutilização ou destinação final ambientalmente adequada, o lixo

tecnológico  irá  inevitavelmente  proliferar  no  meio  ambiente.  Esses  produtos  são

fabricados com metais pesados e altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio,

chumbo, entre outros.

Em  contato  com  o  solo,  essas  substâncias  contaminam  o  lençol  freático  e,

consequentemente,  os  mananciais  que abastecem de água a  população.  Quando

queimados, poluem o ar. Causam também doenças graves e distúrbios no sistema

nervoso de catadores que sobrevivem da venda dos materiais coletados nos lixões.

Podem  ainda  afetar  os  rins  e  o  cérebro,  além  de  provocar  a  morte  por

envenenamento. Apesar de tantas ameaças, as empresas pouco colaboram para o

esclarecimento  da  população.  As  embalagens  dos  produtos  eletroeletrônicos  não

alertam sobre o perigo de contaminação e eventuais danos ambientais.

Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tecnológico já representa 5% do total

gerado no planeta. O percentual pode ser ainda maior até o final desta década com a

expansão do sucateamento eletroeletrônico. Embora de forma bem tardia, o mundo já

começa a se mobilizar para conter o avanço desse novo lixo. Já temos, por exemplo,

no  País,  empresas  que  desenvolvem  programas  com  o  objetivo  de  recolher,

recondicionar  e  enviar  os  equipamentos  em  desuso  para  organizações  não

governamentais.

No entanto, essa atitude ainda é uma rara exceção em um universo onde é cada

vez  maior  o  lixo  tecnológico.  A  realidade  é  que  a  maioria  dos  fabricantes,

importadores e comerciantes perde o controle dos seus produtos depois que esses

são adquiridos pelos consumidores.

A situação  é  preocupante  e  necessita  ser  urgentemente  solucionada  com  uma
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política  pública  que  determine  regras  e  procedimentos  obrigatórios,  sob  pena  de

pagarmos um alto preço diante da omissão no controle do lixo tecnológico.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 977/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.046/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.849/2007)

Dispõe  sobre  a  prorrogação  voluntária  de  licença-maternidade  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A empresa domiciliada no Estado que prorrogar, conceder, voluntariamente,

por mais sessenta dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII, art.

7º,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  receberá  incentivo  fiscal

conforme estabelece esta lei.

Parágrafo único -  A prorrogação de que trata o “caput”  deste artigo  deverá  ser

requerida até o final do primeiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a

fruição da licença-maternidade prevista nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a funcionária

terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de

percepção do salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência social.

Art.  3º  -  Ficam  vedados  à  funcionária,  durante  a  prorrogação  da  licença-

maternidade de que trata esta lei, o exercício de qualquer atividade remunerada, bem

como a manutenção da criança em creche ou organização similar.

Parágrafo único - A inobservância do que dispõe o “caput” deste artigo acarretará a

suspensão do direito à prorrogação da licença-maternidade.

Art.  4º -  Para o fiel  cumprimento, fica o Poder  Executivo autorizado a conceder

benefícios fiscais a pessoa jurídica que aderir voluntariamente ao disposto no artigo

1º, durante a vigência da prorrogação da licença-maternidade.

Parágrafo único - A concessão de que trata o “caput” deste artigo está sujeita à

apreciação da Assembleia Legislativa.
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Art. 5º - O Poder Executivo fica autorizado a instituir o Selo Empresa Cidadã, a ser

conferido à pessoa jurídica que aderir ao que dispõe o artigo 1º desta lei.

§ 1º - Do Selo constarão, independentemente de quaisquer outras informações, a

identificação da pessoa jurídica, bem como o número desta lei.

§ 2º - A concessão do Selo Empresa Cidadã assegurará ao agraciado o direito de

utilizá-lo na divulgação de seus produtos e serviços.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá estabelecer outros critérios para a concessão do

que dispões esta lei, bem como editará normas complementares a sua aplicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A ampliação da licença-maternidade por mais 60 dias tem benefícios

evidentes, respaldados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Sociedade

Brasileira de Pediatria (SBP). Este período é fundamental para fortalecer os laços

afetivos entre mãe e filho, além de estimular o desenvolvimento intelectual da criança

e a prevenção de doenças. O aleitamento materno durante seis meses também traz

benefícios  incontestáveis  para  a  saúde  do  bebê,  que  pode  crescer  mais  forte  e

saudável.

A criação do Selo Empresa Cidadã vem na esteira do Projeto de Lei nº 284/2005,

da Senadora Patrícia Saboya Gomes (PSB-CE), que estende o benefício para 180

dias. A proposta em tramitação no Congresso institui ainda um programa de incentivo

fiscal às empresas que oferecerem seis meses de licença para as funcionárias que

vão dar à luz. No entanto, embora a legislação brasileira assegure direitos básicos à

gestante, mães de classes sociais pouco privilegiadas são as que menos têm acesso

a  esses  direitos.  A disponibilidade  de  alimentos  adequados  ao  filho  torna-se  um

problema,  tanto  por  dificuldades  econômicas  como  por  condições  precárias  de

higiene e desconhecimento da melhor forma de preparo, utilização e estocagem dos

alimentos.

É  preciso  estimular  a  campanha  pela  ampliação  da  licença-maternidade,

oferecendo benefícios às empresas que voluntariamente aderirem à iniciativa. Daí a

necessidade  de  garantir  linhas  de  crédito  em  condições  favoráveis  às  pessoas
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jurídicas que oferecerem descanso remunerado de 180  dias  para  as  funcionárias

gestantes.  A  campanha  vai  conscientizar  as  empresas  da  necessidade  da

aproximação da mãe de seu filho, criando uma cultura de responsabilidade social.

Simultaneamente, poderá diminuir os gastos públicos futuros com o tratamento da

população que sofre de doenças cardíacas, diabetes, desnutrição, obesidade, entre

outras.

Segundo  dados  da  Convenção  da  Proteção  da  Maternidade,  da  Organização

Internacional  do  Trabalho  (OIT),  vários  países  já  concedem  licença-maternidade

superior  a  quatro  meses,  podendo,  em  alguns  casos,  chegar  a  até  um  ano.  Na

Noruega, na Dinamarca, na Venezuela e em Cuba, a licença é de 18 semanas. Já no

Canadá (17 a 18 semanas), na França (16 a 26 semanas) e na Polônia (16 a 18

semanas), esse período é variável. Na Itália, a licença é de cinco meses. A Suécia é

um  caso  à  parte,  pois,  a  partir  de  1974,  tornou-se  o  primeiro  país  do  mundo  a

transformar a licença-maternidade em um benefício remunerado para ambos os pais,

com o objetivo de estimular os homens a assumirem um papel mais ativo na criação

dos filhos e propiciar ainda uma divisão mais igualitária das tarefas domésticas.

Diante  do  exposto  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 1.047/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.865/2007)

Institui o Dia Estadual do Colunista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Colunista, a ser comemorado, anualmente,

no dia 1º de julho.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Esta proposição tem por finalidade homenagear os nobres colunistas,

seja  de  esportes,  social,  política  ou  humor,  que  levam  aos  leitores  de  jornais  e

revistas informações claras e cheias de criatividade e brilhantismo.
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A importância do colunismo no jornalismo atual é claramente perceptível pela sua

presença na maioria dos jornais. Além disso, a principal característica é seu estilo em

tópicos.  A  reconstrução,  mesmo  que  resumidamente,  do  processo  histórico  do

colunismo  político  ajuda  a  entender  como  ele  conquistou  essa  importância.  O

colunismo é conseqüência das mudanças ocorridas no jornalismo a partir do século

XIX,  quando  as  folhas  identificadas  com  grupos  políticos,  literários,  sociais  ou

econômicos perdem espaço para as publicações auto proclamadas independentes.

Para Murilo Ramos (2002) esta nova imprensa surge com a Revolução Industrial e

se  caracterizaria  “por  sua  base  comercial,  a  fazer  da  publicidade  a  sustentação

aparente da liberdade política de suas páginas editoriais” (Ramos, 2002, p. 248), este

o  único  espaço  onde  o  jornal  abandonaria  "sua  objetividade  declarada  para

manifestar claramente opiniões sobre a política e a vida em geral". (Ramos, 2002, p.

248) O jornal tornou-se uma "folha anônima", classifica Fraser Bond (1959), mas o

leitor precisa identificar se com alguém, e as colunas assinadas preencheriam essas

necessidades.

Dizer  o  máximo  com  o  mínimo  de  palavras  é  uma  norma seguida  à  risca  no

colunismo.  Outra característica iniciada nos anos 50 é a da informação exclusiva:

"Muitas vezes, a coluna pautava o jornal. Porque noticiava que fulano seria candidato

e no dia seguinte a redação iria entrevistá-lo, para confirmar ou desmentir".

A data escolhida é uma homenagem ao padre mineiro José Joaquim Viegas de

Menezes, que em 1807, um ano antes da criação da Imprensa Régia, imprimiu um

poema de 14 páginas, utilizando a técnica da calcografia (chapa de metal fixa). O

texto  era  um  poema de Diogo  Pereira  Ribeiro  de  Vasconcelos  homenageando  o

governador da Província, Pedro Maria Xavier de Athayde e Melo. Este quis ver o texto

impresso, e, por isso, procurou o padre, que lembrou da proibição da atividade de

imprensa e das punições a quem ousava descumpri-la. Mas o governador garantiu

que  assumiria  toda  a  responsabilidade  pelo  feito.  O  Padre  Viegas  de  Menezes

também foi o responsável pela primeira tipografia construída no Brasil. Em 1821, ele

auxiliou e orientou um português, residente em Ouro Preto, a fundir os tipos, construir

o prelo e todas as peças de uma tipografia.

Esta homenagem busca resgatar e divulgar a história de uma das personalidades
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que mais contribuiu com o desenvolvimento de nossa imprensa, o Padre mineiro José

Joaquim Viegas Menezes. Ele é quase desconhecido pelos estudiosos do jornalismo

e citado em poucos trabalhos sobre a história da imprensa brasileira.  Mesmo em

Minas Gerais são poucas as referências ao padre. Em Belo Horizonte, por exemplo,

não é possível encontrar nem mesmo uma rua, entre as milhares existentes, que o

homenageie.  Nas citações  de textos  antigos foi  mantida  a  grafia  e  a  acentuação

original.

O  Padre  José Joaquim Viegas  de Menezes,  em 1807,  vai  imprimir  um poema,

também chamado de canto panegírico, homenageando o governador da província de

Minas Gerais, Pedro Maria Xavier de Athayde e Melo, o Visconde de Condeixa. O

religioso não era político nem tinha nenhum interesse em agradar o governador. Era

descrito  como  um  clérigo  dedicado,  piedoso  e  humilde.  Acabou  sendo  um  dos

pioneiros da imprensa brasileiro por ter conhecimentos sobre a arte gráfica.

Tudo começou quando o cronista e literato Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos

escreveu  um  poema  homenageando  o  governador,  no  aniversário  deste.  O

governador quis de todas as formas ver o texto impresso, e sabia que em Ouro Preto

havia  uma pessoa que tinha  conhecimentos  gráficos:  o  padre  Viegas.  Com isso,

surgiria a primeira impressão mineira reconhecida pelos historiadores. O padre há

anos já fazia algumas impressões de estampas religiosas, em seus horários de folga,

e presenteava amigos. Mas agora o governador lhe pedia algo maior, que certamente

desagradaria o governo português. No entanto, o padre aceitou realizar a tarefa por

ter o governador garantido que assumiria toda a responsabilidade pela impressão. A

técnica utilizada pelo padre foi a calcografia, que utiliza chapas de metal fixas. Ele

também conhecia de tipografia, mas é claro que, para utilizar os tipos móveis, teria

primeiro que importar ou construir um prelo, o que era muito mais custoso e perigoso.

Foram três meses de trabalho duro, aplainando, polindo e abrindo onze chapas de

diversos tamanhos. O impresso era composto de 14 páginas, tendo a frente uma

ilustração  do  governador  ao  lado  da  esposa,  duas  páginas  com  dedicatória  ao

estadista, dez contendo o poema, e uma com o "Mappa do donativo voluntário que ao

Augusto Príncipe R.N.S. offerecerão os povos da Capitania de Minas-Geraes, no ano

de 1806". Na dedicatória é utilizado o corpo 8, no poema corpo 12, e no mapa corpos

6 e 7.
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O Padre Viegas nasceu em Ouro Preto, em 1778, e foi abandonado na casa de Ana

Teixeira Menezes, que o criou como filho. Em 1830, faleceu Ana Teixeira, e, em seu

testamento, reconheceu o Padre Viegas como filho e deixou-lhe todos seus bens.

Em Mariana, estudou humanidades. Destacava-se de seus colegas na busca pelo

conhecimento e, desde cedo, mostrava grande talento para o desenho. Em 1897, foi

a Portugal, para dar prosseguimento aos estudos, sendo ordenado padre não se sabe

se em 1800 ou 1801.

Em Lisboa, conviveu com Frei José Marianno da Conceição Velloso, que também

era mineiro e dirigia a Regia Officina Typographica, Chalcographica, Tipoplastica e

Litteraria do Arco do Cego. Lá Viegas aprendeu as artes tipográficas e calcográficas.

Mas o padre também buscou em obras estrangeiras aprimorar seus conhecimentos

sobre o tema. Ele chegou a traduzir o Tratado da gravura a água forte e a buril e, em

madeira negra, com o modo de construir as prensas modernas e de imprimir em talho

doce, trabalho que foi impresso no Arco do Cego.

Em 1802,  retornou a  Ouro  Preto,  e  passou a  praticar  a  arte  da impressão nos

momentos de descanso. Seriam os seus conhecimentos, obtidos em Portugal, que

deixariam Minas Gerais com posição importante na história da imprensa brasileira.

Segundo João Pedro Xavier da Veiga, na monografia A Imprensa em Minas Gerais,

publicada na Revista do Arquivo Público Mineiro, em 1898, em Minas foi construída a

primeira tipografia do Brasil. Novamente, aparecia o brilhantismo do padre mineiro, o

principal responsável pelo feito.

Morava em Ouro Preto, em 1820, o português Manoel José Barbosa Pimenta e Sal,

que trabalhava como chapeleiro e sirgueiro e tinha muito talento para a mecânica. Ele

gostava muito  de  ler,  mas não  compreendia  seu  principal  livro,  um  dicionário  de

Sciencias  e  Artes,  em  Francês,  língua  conhecida  por  pouquíssimas  pessoas  na

capital mineira. Por isso, o português folheava e olhava as ilustrações do livro, sem

compreender  o  seu  conteúdo.  Costumava  parar  nas  páginas  com  desenhos  de

equipamentos tipográficos. O Padre Viegas, que conhecia francês, traduziu esse texto

para o chapeleiro e explicou como funcionava e o que compunha uma tipografia. A

partir  daí,  ambos  resolveram  construir  uma  tipografia,  que  ficou  pronta  em  1821.

Depois  de  pronta,  Viegas  deixou-a  com  Manoel  José  Barbosa.  No  entanto,  a
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tipografia  só  receberia  autorização  para  funcionamento  em  20/4/1822.  Lá  seriam

impressos os primeiros jornais mineiros, como o Compilador Mineiro (1823), Abelha

do Itaculumy (1824) e o Universal (1825).

O Padre José Joaquim Viegas de Menezes faleceu em 1º/7/1841.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.048/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.951/2007)

Institui  o Dia Estadual  da Mobilização Contra o Aquecimento Global  e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mobilização Contra o Aquecimento Global,

a ser celebrado, anualmente, no dia 16 de setembro.

Art.  2º  -  As  comemorações  alusivas  ao  Dia  Estadual  da  Mobilização  Contra  o

Aquecimento Global, de que trata esta lei, passam a integrar o calendário oficial do

Estado.

Art. 3º - As comemorações têm como objetivo:

I - propagar o conhecimento sobre o aquecimento global;

II - estimular o debate acerca dos problemas ambientais; 

III - incentivar ações de conservação do meio ambiente;

IV - promover a educação e a conscientização ambiental.

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado, por meio de seus órgãos competentes,

a  promover  debates  sobre  o  tema  e  a  desenvolver  ações  específicas  visando  à

prevenção e ao enfraquecimento das conseqüências desse fenômeno no Estado.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Este  projeto  de  lei  institui  o  Dia  Estadual  da  Mobilização Contra  o

Aquecimento Global, com o objetivo de propagar o conhecimento sobre o assunto,

estimular  o  debate  acerca  dos  problemas  ambientais;  incentivar  ações  de

conservação  do  meio  ambiente  e  promover  a  educação  e  a  conscientização

ambiental.
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A proposição apresentada encontra-se ainda fundada nos arts. 23, VI, 24, VI, e 225,

VI, da Constituição da República “in verbis”:

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

VI  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Quanto ao mérito da questão, cumpre esclarecer de que se trata do aquecimento

global, quais suas conseqüências e o que pode ser feito para evitá-lo, advindo daí a

grande necessidade de conscientização da população. A data indicada comemora o

Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, devido à sua importância para a

manutenção de todas as formas de vida na Terra, por meio da proteção do planeta da

radiação ultravioleta do sol,  pois,  sem essa proteção,  a vida seria completamente

extinta. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do

ar  perto  da  superfície  da  Terra,  que  se  tem verificado  nas  últimas  décadas,  e  a

previsão de que este fenômeno continue a ocorrer durante este século. Existe toda

uma  discussão  com  relação  às  causas,  tanto  naturais  como  antropogênicas

(provocadas pelo homem), e é uma tendência dos meteorologistas  e climatólogos

considerar a ação humana como o maior causador do fenômeno. O “Instrumental

Panel  on  Climate  Change”  -  IPCC  -  (Painel  Intergovernamental  das  Mudanças

Climáticas,  estabelecido  pelas  Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU  -  e  pela

Organização Meteorológica Mundial em 1988), diz em seu relatório mais recente dia

que  esse  aquecimento  global,  observado  nos  últimos  50  anos,  se  deve  muito
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provavelmente ao aumento do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, não

apenas aumento dos gases estufa, como também maior uso de águas subterrâneas e

também  maior  consumo energético  e  poluição.  Os  cientistas  brasileiros  no  IPCC

explicam que não haverá refúgios no País, os efeitos do aquecimento global no Brasil

serão sentidos de Norte a Sul do País.

O aumento da temperatura virá acompanhado de uma série de ameaças: prejuízos

econômicos,  com  a  queda  de  produção  das  maiores  “commodities”;  extinção  de

espécies da fauna e da flora; maior exposição das cidades litorâneas, provocadas

pelo aumento do nível do mar. A descrição feita pelo pesquisador do Instituto Nacional

de  Pesquisas  Espaciais  -  Inpe  -  José  Antonio  Marengo,  um  dos  cientistas  que

participaram do IPCC, é de fazer inveja a roteiristas de filmes de catástrofes. “Não

haverá refúgios climáticos. Todos vão sentir.”

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admite que o País não está preparado

para as conseqüências das mudanças climáticas. “O que é mais dramático: nenhum

país está.”  O ministério encomendou sete estudos detalhados sobre os efeitos do

aquecimento, entre eles uma análise minuciosa dos efeitos no Brasil, os reflexos do

aumento da temperatura na faixa costeira,  nas ilhas. Também serão avaliadas as

correntes marítimas e peixes, o reflexo do aumento do nível do mar e os corais. A

partir  dos  resultados,  esperados  para  o  próximo  mês,  o  Ministério  espera  adotar

medidas  para  reduzir  ou,  na  pior  das  hipóteses,  para  se  preparar  para  a  nova

realidade. Um dos trabalhos é conduzido por Marengo. O estudo estima que até o fim

do século a temperatura na Amazônia aumente 8°C, nu ma visão pessimista - 5°C a

mais que a média mundial esperada. A região Sudeste registraria aumento médio de

5°C. A Amazônia viraria cerrado. Entre 10% e 30% de sapareceriam, junto com várias

espécies  de  plantas  e  animais.  No Sudeste,  haveria  aumento  de  chuvas,  grande

circulação de ventos, veranicos e maior propensão a desastres naturais. Na região

costeira, as cidades mais vulneráveis seriam Recife e Fortaleza, com a subida do

nível do oceano.

Cientistas brasileiros preocupam-se com a rapidez com que o aquecimento vem

ocorrendo. “Cenários que prevíamos para os próximos 15 anos podem se concretizar

em 2 ou 3”, afirma o pesquisador da Embrapa Eduardo Assad, co-autor de um estudo
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sobre  os  efeitos  na  agricultura.  A preocupação  é  tamanha  que  um  dia  antes  da

divulgação do relatório, ele e integrantes de uma rede de 30 laboratórios de pesquisa

fizeram uma reunião para tornar mais ágeis os estudos e propostas de solução. “O

que  pretendíamos  fazer  com  calma  agora  terá  de  ser  a  toque  de  caixa”,

constata.Pelas  projeções  iniciais  do  estudo  desenvolvido  numa  parceria  com

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp - e o Inpe, com base em dados do

IPCC de 2001, o aumento da temperatura global atingiria a produção de dois dos

principais produtos da agricultura nacional: soja e café.

Num cenário mais pessimista, o aumento da temperatura levaria à redução de 70%

da produtividade de soja. O café ficaria restrito a áreas menos quentes. O arroz e o

milho sofreriam queda de produtividade de 30%. Entre as propostas para enfrentar

esses  efeitos,  está  o  desenvolvimento  de  uma  nova  geração  de  sementes

transgênicas, mais resistentes. “Uma das idéias é analisar espécies do cerrado, para

identificar  quais  os  genes destas  plantas  responsáveis  pela  resistência  ao clima”,

conta Assad. “Mas há outras propostas em análise. Como a adoção de práticas para

reduzir a erosão. Hoje, milhares de hectares usados para plantação de grãos são

usados apenas quatro ou cinco meses no ano. É imprescindível que tais áreas fiquem

cobertas. A vegetação é essencial para a retenção da água naquele espaço de terra.”

Assad cita ainda a inclusão de culturas que possam auxiliar o seqüestro do carbono,

como o eucalipto ou o milho, dendê e feijão. Tanto eucalipto quanto o dendê citados

pelo pesquisador são mais eficazes na captação de carbono que plantações de soja

ou feijão. “Faríamos associação de culturas economicamente importantes com outras

que evitem o aquecimento.”

O pesquisador do Inpe Carlos Nobre também há anos dedica seus estudos aos

efeitos  provocados  pela  mudança  na  temperatura  global.  Em  seus  estudos,  ele

observa que a região Centro-Leste da Amazônia é a que apresenta maior potencial

de sofrer com o aumento das temperaturas globais. Atualmente, conta, as chuvas já

são menos abundantes. Nobre observa que na região há um número significativo de

animais que desenvolveram uma espécie de simbiose com a região que vivem. “Se

houver a savanização, muitos deles poderão ser extintos. E o triste é que algumas

das espécies vivem apenas em determinadas regiões da Amazônia.”
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Em  outras  palavras:  há  o  risco  de,  com  a  mudança  do  clima,  desaparecerem

espécies que hoje nem mesmo são conhecidas pelos cientistas. “Seria um estrago

enorme.  Sobretudo  se  levarmos  em  conta  que  há  suspeitas  de  que  em  toda

Amazônia existam plantas e espécies com grande potencial econômico. Seria uma

perda de uma riqueza que nem chegamos a conhecer.”, diz Nobre.

Os efeitos do aquecimento em outras regiões já começam a ser sentidos. Nobre

cita o exemplo de um anfíbio, batizado de Arlequim, que vive nos Andes.  Com a

mudança do microclima, essas espécies acabaram desenvolvendo fungos na pele.

Desapareceram.  Os  pesquisadores  são  unânimes  em  afirmar  que  o  combate  ao

desmatamento  é  tarefa  número  1  no  País.  Sem  falar  na  adoção  de  modelos  de

energia limpa, renováveis, que reduzam a emissão de gás carbônico na atmosfera.

Neste  aspecto,  afirmam,  o  País  tem  apresentado  bons  resultados,  como

biocombustíveis. “Mas é preciso ampliar a oferta de matrizes energéticas”.

O Protocolo de Kyoto, tratado internacional discutido no Japão em 1997, é a maior

comprovação desse consenso. Por meio desse documento, ratificado em 1999 pelos

países signatários – menos os Estados Unidos e Austrália –, os governantes, junto

dos  pesquisadores,  mostraram  ter  ciência  do  problema  e  da  parcela  de  culpa

humana.  Tanto  que  se  comprometeram  a  reduzir  em  5,2% a  emissão  de  gases

poluentes até 2012, segundo parâmetros de 1990.

Luiz Gylvam Meira Filho, pesquisador da USP, participante das discussões sobre o

Protocolo e do estudo internacional das metas para depois de 2012, é otimista quanto

à segunda bateria de debates previstos para o período após o fim da vigência do

Protocolo, com metas de emissão para 2013 a 2017. “A grande discussão do futuro é

o quanto se deve limitar a emissão de gases do efeito estufa nas próximas décadas.

O ideal  a que se quer  chegar  é diminuir  esse volume pela metade até 2050.  As

movimentações dentro dos países têm sido favoráveis para esse caminho, com o

início da adoção de fontes renováveis para a geração de energia, o uso da biomassa,

entre outras soluções”, informa.

Em Pernambuco, a Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco

realizou no dia 11 de abril a segunda sessão de 2007 do Seminário Permanente de

Pesquisa  e  Atualização  Científica  -  Sepac  -,  que  debateu  "As  oportunidades  e
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desafios  locais  do  aquecimento  global".  O  seminário  teve  como  expositor  o

pesquisador  social  da  Fundaj,  Adriano  Dias,  Coordenador-Geral  de  Ciência  e

Tecnologia. Adriano Dias disse que há fenômenos que ele nunca tinha visto acontecer

no País, como ventos com intensidade tão alta na Região Sudeste, que chegaram a

virar aviões no aeroporto Santos Dumont, no Rio, e a destruir hangares no aeroporto

de Congonhas, em São Paulo. O pesquisador comentou as formas de se mitigar o

aquecimento global e de se adaptar a ele. Uma forma é se proteger dos raios solares,

com a plantação de mais árvores nas ruas e a construção de ciclovias, para evitar o

grande número de automóveis emitindo CO2 na atmosfera.

O Brasil - para o também coordenador-geral de C&T da Fundaj - está no caminho

certo. “Com o Proálcool, o nosso país foi o primeiro, e único, a substituir o uso de

energia fóssil, como o petróleo, na produção de combustível, trocando gasolina pelo

álcool nos tanques dos carros”, explicou. Adriano ainda lembrou que o Brasil protegeu

bem a Amazônia, porque se o controle fosse dos norte-americanos, por exemplo, as

áreas desflorestadas da Amazônia seriam bem maiores, pois eles,  como um país

capitalista, explorariam muito mais as riquezas da região amazônica.

A propositura em análise visa a criação de meios de divulgação, informação e de

ações governamentais sobre o assunto, com o intuito de educar e conscientizar toda

a sociedade, principalmente as crianças e os jovens em formação, sobre as medidas

a serem tomadas para que se evite a aceleração das mudanças climáticas, o que

provoca o aquecimento global, causador de sérios e danosos problemas a nós seres

humanos.

-  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 1.049/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.142/2008)

Veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou

carnê de pagamento, no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto

bancário, carnê de pagamento e demais documentos de cobrança.
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Parágrafo único - Fica proibido constar o número do Cadastro de Pessoa Física -

CPF  do  destinatário  -  nos  carnês,  boletos  bancários  e  demais  documentos  de

cobrança, emitidos por qualquer empresa e entregues por via postal ou outro serviço

de entrega de correspondência e encomendas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Convivemos  diariamente  com  elevados  números  de  cobranças  de

tarifas e impostos, em todas as nossas transações comerciais. Por isso, muitas vezes

essas cobranças nos passam despercebidas, como a tarifa cobrada por emissão de

boleto bancário ou carnê de pagamento.

Com essa proposição, pretendemos eliminar esse tipo de cobrança que nos parece

totalmente  descabido,  além  de  infringir  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor, que no inciso V do art. 39 e no § 3º do art. 40 estabelece:

Art.  39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas

abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 40 - (...)

§ 3º - O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes

da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio.

Portanto, a referida cobrança, sem que exista uma previsão contratual, é abusiva e

configura uma cláusula surpresa.

O CPF emitido pela Receita Federal, é o documento exigido por todos os órgãos

públicos e privados para fins de identificação e para a realização de todo tipo de

atividade  comercial.  Com  um  CPF,  qualquer  pessoa  mal  intencionada  pode  abrir

conta bancária, realizar compra a crédito, passar escrituras, abrir empresas, além de

realizar outras atividades em nome de terceiros.
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O objetivo  do  projeto é  resguardar  o cidadão,  o consumidor  e  o  empreendedor

dentro do território mineiro, de forma a evitar, que pessoas inescrupulosas possam

causar, ao legítimo dono, prejuízos muitas vezes irreparáveis.

Pela iniciativa,  o Poder  Executivo deverá tomar as devidas providências  para a

regulamentação  e  o  cumprimento  da  lei,  que  entrará  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.

Considerando a relevância social de que se reveste a matéria,  contamos com o

apoio dos nobres pares para 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 1.050/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.173/2008)

Dispõe  sobre  a  vedação  de contratos  e  convênios  com  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  e  o  cancelamento  de  concessões  de  serviço  público  a

empresas que utilizarem mão-de-obra em situação análoga à de escravos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica expressamente vedada a formalização de contratos e convênios de

qualquer  espécie  pela  administração  pública  estadual  e  por  entidades  por  ela

controladas,  direta  ou  indiretamente,  com empresas ou seus fornecedores diretos

que,  comprovadamente,  utilizem  mão-de-obra  escrava  na  produção  de  bens  e

serviços.

Parágrafo  único  -  A  vedação  abrange  as  concessionárias  de  serviço  público,

devendo  ser  imediatamente  canceladas  as  concessões  já  existentes,  desde  que

verificada a condição descrita no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se trabalho escravo:

I  -  as  condições  análogas  às  de  escravo  e  as  circunstâncias  que  evidenciam

qualquer servidão ou degradação do ser humano;

II - a negação das condições mínimas de respeito à dignidade da pessoa humana;

III  -  a implementação de contratos vinculados a um ciclo indefinido de dívida ou
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circunstâncias outras que importem em execução de trabalhos forçados, indignos e

subumanos;

IV - as condições que obriguem o empregado ou trabalhador ou pessoa sob seu

controle à prestação ilimitada de serviços, como garantia de pagamento de dívida

contraída com o empregador ou seu preposto;

V - a coação do empregado ou trabalhador para que utilize mercadoria ou serviços

de estabelecimentos monopolizados pelo empregador direito ou indireto, imobilizando

a mão-de-obra por dívida supostamente contraída;

VI - o oferecimento de condições de trabalho penosas e insalubres, desatendendo

aos critérios mínimos de proteção à vida, à saúde e à segurança do ser humano;

VII - o isolamento físico ou emocional do empregado ou trabalhador ou pessoa sob

seu controle, negando-se informações sobre a localização e vias de acesso ao local

em que se encontre ou implantando servidão de trânsito terrestre, fluvial ou aéreo que

dificulte ou torne impossível a liberdade de locomoção do empregado ou trabalhador

e de sua família;

VIII  -  a privação de o empregado ou trabalhador ir  e vir  livremente, mediante a

retenção de documentos pessoais ou contratuais, bem como o emprego de ameaça

física ou verbal, força física, violência, utilização de guardas armados ou animais no

local de trabalho e moradia.

Art. 3º - As pessoas jurídicas de direito privado interessadas em celebrar ontrato,

convênio  ou  obter  concessão  de  serviço  público  deverão  apresentar,

obrigatoriamente,  o respectivo certificado de regularidade expedido pela Delegacia

Regional do Trabalho.

Parágrafo  único  -  Constatada  alguma irregularidade  na  emissão  do  documento

previsto no “caput” deste artigo, a pessoa jurídica de direito privado ficará inabilitada,

pelo  prazo  de  cinco  anos,  a  celebrar  qualquer  contrato  ou  convênio,  bem  como

impossibilitada  de  obter  qualquer  concessão  no  âmbito  da  administração  pública

estadual.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação: O art. 149 do Código Penal (que trata do crime de submeter alguém às

condições  análogas  a  de  escravo)  existe  desde  o  início  do  século  passado.  A

extensão da legislação trabalhista no meio rural tem mais de 30 anos (Lei nº 5.889,

de 8/6/73).  Portanto, tanto a existência do crime como a obrigação de garantir  os

direitos trabalhistas não são coisas novas nem desconhecidas.

Há acordos e convenções internacionais que tratam da escravidão contemporânea.

A Organização Internacional do Trabalho - OIT - trata do tema nas Convenções nºs

29, de 1930, e 105, de 1957 - ambas ratificadas pelo Brasil. A primeira - Convenção

sobre  Trabalho  Forçado  -,  dispõe  sobre  a  eliminação  do  trabalho  forçado  ou

obrigatório  em  todas  as  suas  formas.  Admite  algumas  exceções  de  trabalho

obrigatório,  tais  como  o  serviço  militar,  o  trabalho  penitenciário  adequadamente

supervisionado e o trabalho em situações de emergência, como guerras, incêndios,

terremotos, entre outras. A segunda - Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado

-, trata da proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como

meio de coerção ou de educação política, castigo por expressão de opiniões políticas

ou ideológicas, medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves e

como medida de discriminação. Há também a declaração de Princípios e Direitos

Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998.

O  fim  da  escravidão  e  de  práticas  análogas  à  escravidão  é  um  princípio

reconhecido por toda a comunidade internacional. As duas convenções citadas são

as que receberam o maior número de ratificações por países membros entre todas as

convenções da OIT.

O trabalho escravo é caracterizado pelo cerceamento da liberdade e pela coação

moral,  econômica  ou  física,  e  é  considerado  crime  pela  legislação  penal.

Normalmente, são verificadas jornadas de trabalho exaustivas, condições insalubres

como,  por  exemplo,  alojamento  inadequado,  e  falta  de  fornecimento  de  boa

alimentação  e  água  potável.  Já  o  trabalho  degradante  não  é  caracterizado  pelo

cerceamento  da  liberdade,  mas  mantém  as  outras  características  do  trabalho

escravo.

São sempre homens entre 21 e 40 anos os escravizados e a servidão por dívida é a

principal forma de prender o trabalhador. Além disso, há a retenção de documentos, o

isolamento geográfico e também a vigilância armada.
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Como se sabe,  Minas Gerais  ocupa desagradável  posição entre  os  Estados da

Federação onde o trabalho escravo ainda se faz presente, impondo-se, desse modo,

a adoção de medidas para coibir essa prática.

Dessa  forma,  cabe ao Executivo,  em  parceria  com os  demais  Poderes,  adotar

mecanismos  eficazes  para  inibir  e  desestimular  a  utilização  de  mão-de-  obra  em

situação análoga à de escravo no seu território,  fato que constitui  uma verdadeira

mácula nas relações de emprego no nosso país.

O trabalho escravo é uma prática abominável e deve ser banida permanentemente

de nossa sociedade. Sendo assim, solicito a compreensão de Vossas Excelências no

que  tange  ao  projeto  de  lei  ora  apresentado,  posto  que  de  suma  importância,

merecendo seu atendimento.

- 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 1.051/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.203/2008)

Dispõe  sobre  a  transferência  eletrônica  de  fundos  para  recolhimento  de  taxas,

multas  de  trânsito  e  receitas  delegadas  através  de  cartão  de  débito  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As multas de trânsito e as demais receitas relacionadas a atividade de

trânsito ou ao Detran-MG poderão ser recolhidas por meio de transferência eletrônica

de  fundos,  por  intermédio  de  instituições  financeiras  credenciadas  para  essa

finalidade.

§  1º  -  A autoridade de trânsito concederá  ao  condutor  do  veículo,  no  curso da

realização da fiscalização ostensiva em vias públicas, prazo hábil para promover o

pagamento de multas e de outras receitas em atraso, na forma deste artigo.

§ 2º - O agente fiscalizador deverá portar equipamento eletrônico que possibilite ao

contribuinte a transferência aludida no § 1º quando da realização de “blitz”.

§ 3º - A apresentação de comprovante bancário de pagamento será considerada

prova de regularidade pela autoridade de trânsito e implicará na liberação imediata do

veículo retido, desde que não haja outra condição que determine sua retenção ou

apreensão.
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Art. 2º - Se, entre as medidas administrativas, houver a determinação de apreensão

e  remoção  do  veículo,  a  autoridade  de  trânsito  dará  ao  proprietário  deste  a

oportunidade de acionar serviço, inclusive o relativo ao seguro do veículo, para a

realização do transporte.

§  1º  -  O  transportador  deverá  remover  o  veículo  para  o  local  indicado  pela

autoridade de trânsito e fornecer a esta o termo de recebimento do veículo, com o

relatório de vistoria e o compromisso de executar o transporte.

§ 2º -  Resolvida a pendência que implicou na determinação do recolhimento do

veículo, esta não se efetivará.

Art.  3º  -  Aplica-se  o  disposto  no  art.  1º  desta  lei  às  receitas  arrecadadas  pela

Secretaria  de  Estado de Fazenda e  relacionadas com a aplicação do Código  de

Trânsito Brasileiro.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O trânsito de pessoas e veículos é cada dia mais complexo e requer

do poder público medidas de constante fiscalização e disciplinamento.

Cumprir as determinações legais é, sem dúvida, operar para que ocorra o mínimo

aceitável de fluência e para preservar a segurança.

Por outro lado, o poder público só deve fazer o que a lei determina e na medida que

esta determina. Atos que excedam o necessário transpõem a legalidade e invadem

direitos, não contribuindo para o relacionamento educativo entre a administração e o

administrado.

Também  com  esse  fim  é  que  se  deve  impor  ao  administrado  o  mínimo  de

transtorno. Assim, este projeto de lei não abre mão da intervenção e normatização

fiscalizadoras,  porém  confere  ao  contribuinte  a  oportunidade  de  regularizar

imediatamente  as  pendências  que  determinariam  a  apreensão  ou  detenção  do

veículo.

Contribui também o projeto para reduzir o custo da máquina administrativa e, assim,

dar efetividade ao princípio constitucional da economicidade.

Os  mecanismos  de  transferência  eletrônica  por  cartão  de  débito  garantem  o
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recolhimento  do  tributo  ou  da  multa  e  o  cumprimento  da  correspondente

responsabilidade de gestão do administrador.

Deve-se também aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para

não se impor  ao motorista ou ao proprietário  transtorno maior  que o determinado

legalmente.

Abrem-se assim  duas  possibilidades:  uma,  no  tocante  ao  transporte  do  veículo

apreendido,  facultando-se  ao  proprietário  indicar  o  transportador,  preservada  a

identificação e a eficácia da medida. Outra, no caso da desnecessidade da remoção.

Ou seja, não se deve remover só porque o veículo já está sobre o carro transportador.

A eficácia da medida não exige que seja onerosa.

Os  momentos  de  atrito  entre  o  administrado  e  o  administrador  devem  ser

abrandados  por  normas  que  tenham  em  mente  a  finalidade  e  deixem  de  lado  a

indústria desenfreada de geração de multas ou de tarifas.

A civilidade se evidencia na capacidade de prontamente solucionar a pendência, e

não,  na  imposição  de  um  rosário  de  diligências  desnecessário  e  altamente

degradante. Assim, a possibilidade de recolhimento eletrônico e a de indicação do

transportador  do  veículo  não  desnaturam  em  nada  a  fiscalização  e  implantam  a

economicidade nas relações espinhosas que se verificam durante sua realização.

Esta  Assembleia,  ciente  de  seus  deveres,  não  pode  se  omitir  quanto  à

regulamentação, no Estado, das atividades que estão no âmbito de sua competência,

como está preceituado no Código de Trânsito Brasileiro.

- 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 1.052/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.234/2008)

Dispõe sobre informações claras e legíveis na prestação de serviços de reboque,

resgate, guincho e remoção de veículos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de

veículos, executados com guinchos-socorro veiculares, deverão exibir de forma clara

e legível a informação de que, havendo condutor habilitado no local da apreensão do
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veículo, não será necessária a utilização de guincho-socorro para seu recolhimento

ao local de guarda.

Parágrafo único - Considera-se guincho-socorro veicular o mecanismo operacional

instalado em um veículo  de carga adequado,  destinado a transportar,  içar,  puxar,

suspender,  arrastar  ou  rebocar  veículos,  avariados  ou  não,  por  intermédio  de

dispositivo específico de acionamento hidráulico, elétrico, mecânico ou misto.

Art. 2º - O recolhimento de veículo ao local de guarda, por ocasião da realização de

fiscalização  ostensiva  em  vias  públicas,  quando  feito  por  seu  condutor,  será

acompanhado por autoridade.

Parágrafo único - Na ausência da autoridade de trânsito a que se refere o “caput”

deste artigo, não será cobrada a taxa de reboque.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o responsável às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

na primeira reincidência;

III – multa de 1.000 (mil) Ufemgs a cada reincidência posterior.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto de lei dá ao consumidor o direito à informação de que seu

veículo, quando apreendido, não necessitará do serviço de guincho-socorro para ser

levado até o local de guarda.

A obrigatoriedade da exibição, em local visível, dessa informação cooduna-se com

o espírito do Código de Defesa do Consumidor, pois evita que, por desconhecimento,

o condutor se veja na contingência de arcar com os altos custos daquele serviço.

- 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 1.053/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.384/2008)

Estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física nos
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centros comerciais e “shopping centers” e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Os centros comerciais e “shopping centers”, no âmbito do Estado de Minas

Gerais, disponibilizarão elevadores para uso exclusivo de portadores de deficiência

física.

Art. 2º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade, nas dependências

externa e interna dos centros comerciais e “shopping centers”, placas indicativas da

localização dos respectivos elevadores.

Art. 3º - A não-observância desta lei sujeitará o infrator à multa pecuniária de 500

Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  aplicada  em

dobro em caso de reincidência.

Art. 4º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos competentes do

Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e das

garantias  fundamentais,  incluindo,  não  apenas,  os  direitos  civis  e  políticos,  mas

também os direitos sociais, inscrevendo-os como direitos humanos fundamentais de

ir, vir, ficar, permanecer, estacionar, ter acesso a todos os bens e serviços, incluídos

os espaços urbanos, sendo o direito à acessibilidade condição para que todas as

pessoas  possam  usufruir  esses  direitos  fundamentais,  enquanto  cidadãos.  Foi

adotado também, pela Carta Magna o princípio da prevalência dos direitos humanos

como o princípio básico a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua própria natureza

humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão, mas

de  um  dever  da  sociedade  política.  É  imprescindível  a  adoção  de  medidas  que

favoreçam a acessibilidade de portadores de necessidades especiais, assegurando-

lhes liberdade de locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que  essa parcela  da  sociedade  merece  muita

atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a



703
____________________________________________________________________________

apresentação  desta  proposição,  a  qual  tem  por  objetivo  facilitar  o  acesso  e  a

permanência  dos  portadores  de  necessidades  especiais  nos  centros  comerciais,

“shopping  centers”,  hipermercados  e  supermercados,  pois,  embora  a  nossa

Constituição Federal esteja norteada pelo princípio de que o direito ao livre acesso ao

meio físico e à livre locomoção é parte indissociável dos direitos humanos, falta ainda

a visão de obrigatoriedade.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.054/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.402/2008)

Dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de janeiro de

2003, que dispõe sobre a estrutura básica do Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§  1º  -  O  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  vincula-se  ao

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tem sua estrutura

orgânica básica definida nesta lei delegada.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Objetiva este projeto de lei, que apresentamos à elevada apreciação

dos nobres pares, dar nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de

2003, alterada pela Lei Delegada nº 168, de 2007, vinculando o Instituto de Terras do

Estado  de  Minas  Gerais  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento.
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Tal pretensão fundamenta-se na correlação entre a natureza precípua do Instituto e

a  da Secretaria,  a qual  se constata examinando-se a legislação sob o  adequado

ponto de vista sistêmico.

É pública e notória a necessidade de as terras do Estado de Minas Gerais serem

aproveitadas de forma eficiente, para que se efetivem os direitos previstos nos arts.

5º, XXIII, e 186 da Constituição da República.

O legislador  constituinte  originário,  nas  normas  que tratam da função social  da

propriedade, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, determinou que a

destinação  das  terras  públicas  e  devolutas  será  compatibilizada  com  a  política

agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

Sendo  assim,  ante  a  premente  necessidade  de  se  implementar  uma  política

desenvolvimentista e que atenda à função social  da propriedade,  a Secretaria  de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - encontra-se apta a melhor

atender aos ditames constitucionais.

A respeito da função social de toda e qualquer propriedade:

“O  direito  privado  de  propriedade,  seguindo-se  a  dogmática  tradicional  (Código

Civil,  arts. 524 e 527), à luz da Constituição Federal (art. 5º, XXII, CF), dentro das

modernas relações jurídicas, políticas, sociais e econômicas, com limitações de uso e

gozo,  deve ser  reconhecido  com sujeição  a  disciplina  e  exigência  da  sua função

social  (arts.  170,  II  e  III,  182,  183,  185  e  186,  CF).  É  a  passagem  do  Estado

proprietário  para  o  Estado  solidário,  transportando-se  do  ‘monossistema’  para  o

‘polissistema’ do uso do solo (arts. 5º, XXIV, 22, II, 24, VI, 30, VIII, 182, §§ 3º e 4º, 184

e 185, CF)”1.

Com efeito,  a política agrícola do Estado está sendo planejada e executada de

acordo com a lei, fazendo-se necessário o envolvimento efetivo do setor de produção,

dos produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de

armazenamento  e  transportes,  levando-se em  conta,  especialmente,  os  seguintes

preceitos: os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos

de produção, a garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a

assistência  técnica  e  extensão  rural,  o  seguro  agrícola,  o  cooperativismo,  a

eletrificação rural, a irrigação e a habitação para o trabalhador rural.
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Ainda a respeito da função social da propriedade:

“A referência constitucional à função social como elemento estrutural da definição

do direito à propriedade privada e da limitação legal de seu conteúdo demonstra a

substituição  de  uma concepção  abstrata  de  âmbito  meramente  subjetivo  de  livre

domínio  e  disposição  da  propriedade  por  uma  concepção  social  de  propriedade

privada,  reforçada  pela  inexistência  de  um  conjunto  de  obrigações  para  com  os

interesses da coletividade, visando também à finalidade ou utilidade social que cada

categoria de bens objeto de domínio deve cumprir”2.

Desta forma, apresento este projeto de lei, que permitirá um adequado e regular

atendimento aos ditames constitucionais.

A partir do momento em que uma família é assentada, passa a integrar a classe dos

pequenos  produtores  rurais,  dependente  e  objeto  das  políticas  públicas

implementadas pela Seapa para essa categoria.

Ao subordinar-se o Iter de forma direta à Seapa, viabiliza-se um planejamento mais

completo do aproveitamento das áreas do Estado administradas por aquele órgão -

um planejamento estruturado, que identifique as áreas em que é possível realizar-se

o assentamento e defina políticas  de produção para os pequenos produtores que

surgirão.  Por  outro  lado,  permite-se  também,  para  as  áreas  que não  se  prestem

àquele fim, a elaboração e implementação de políticas públicas e parcerias com o

setor privado que permitam ao Estado cumprir o comando constitucional que trata da

função  social  da  propriedade  e  dar  o  melhor  uso  a  cada  área,  segundo  suas

características próprias.

Acreditamos,  portanto,  que  a  Seapa  pode  comandar  esse  processo  com maior

amplitude e profundidade, na medida em que é a secretaria técnica responsável pela

matéria e pode enfrentá-la em todas as suas nuances.

1  STJ,  1ª  Seção  -  MS,  nº  1.856-2/DF  -  Relator  Ministro  Milton  Luiz  Pereira  -

Ementário STJ, 08/318.

2  Alexandre  de  Moraes,  Direitos  Humanos  Fundamentais,  Teoria  Geral,

Comentários aos Arts.  1º  a 5º  da Constituição da República Federativa do Brasil,

Doutrina e Jurisprudência, 4ª edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2002, p. 173.

- 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 1.055/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.462/2008)

Classifica a visão monocular como deficiência visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica classificada como deficiência visual a visão monocular.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: No Brasil, a proteção à pessoa com deficiência é preceito expresso na

Carta  Magna  de  1988.  Assim,  existe  todo  um  arcabouço  legal  que  descreve  os

quadros de deficiência física,  auditiva,  visual  ou mental,  entre outras.  Todavia,  as

pessoas portadoras de visão monocular não são enquadradas expressamente em

nenhuma dessas normas, ficando à margem da proteção legal. Por isso, necessário

se faz proporcionar-lhes amparo legal.

A visão monocular,  pela  dificuldade  de  sua definição,  pode  ser  impeditiva  para

diversas atividades. Podemos afirmar que qualquer limitação de ordem física impõe

maiores  dificuldades  para  a  colocação  do  indivíduo  no  disputado  mercado  de

trabalho.

Ressalte-se  ainda  que  o  Poder  Judiciário,  mais  de  uma  vez,  já  se  manifestou

favorável à inclusão da visão monocular entre as deficiências para efeito de reserva

de vaga em concurso público, por considerar que essa disfunção cria barreiras físicas

e psicológicas na disputa por oportunidades de trabalho.

O  projeto  ora  apresentado  visa  promover  tratamento  isonômico,  além  de

proporcionar melhor qualidade de vida aos portadores da visão monocular no Estado.

Assim, solicito dos nobres colegas apoio à proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 1.056/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.463/2008)

Dispõe sobre a exibição, em todas as salas de cinema do Estado, de filmes que

versem sobre as conseqüências do aquecimento global e a importância da defesa do

meio ambiente.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as conseqüências do

aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente.

§ 1º - O filme a que se refere o “caput” será exibido nas salas de cinema no inicio

de cada da sessão.

§ 2º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará o infrator a multa,

que terá seu valor fixado entre 100 e 1.000 Ufemgs (cem e mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), cobrada na forma de regulamento específico.

§  3º  -  Da  aplicação  da  pena  de  multa  caberá  recurso,  dirigido  à  autoridade

competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder

público e à coletividade o dever  de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações”, é o que estabelece o art. 225 da Carta Magna.

Entendemos ser de fundamental importância a promoção de ações de educação

ambiental que atinjam e conscientizem o povo sobre a necessidade de proteger os

recursos  naturais  e  combater  o  aquecimento  global,  razão  pela  qual  a  exibição

obrigatória  de  filmes  publicitários  em  todas  as  sessões  de  cinemas  exibidas  no

Estado constitui-se em ferramenta primordial para a consecução desse objetivo.

O  projeto  de  lei  ora  apresentado  objetiva  alertar  a  população  sobre  problemas

relacionados com o aquecimento global, por meio da inserção de mensagens sobre

educação ambiental, divulgação de ações e medidas de proteção ao meio ambiente e

sobre a importância da formação de opinião para a conservação da vida, em todas as

suas  dimensões,  o  resgate  da  memória  do  nosso  patrimônio  ambiental  e  a

mobilização da participação popular na construção de uma sociedade mais justa e

democrática.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República, o Estado tem competência
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para legislar concorrentemente sobre educação, cultura, proteção e defesa da saúde.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  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 1.057/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.603/2008)

Declara  patrimônio  cultural  do  Estado a Feira  de  Arte  e Artesanato  da  Avenida

Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural do Estado a Feira de Arte e Artesanato

da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte.

 Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural no Livro de Registro dos Lugares, nos termos da legislação pertinente.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O ano era 1969, e o movimento “hippie” borbulhava no planeta. Nascia

um espaço em Belo Horizonte para que os artesãos (então chamados de “hippies”)

expusessem  seus  produtos.  Diante  do  romantismo do  final  da  década  de 60,  na

Praça da Liberdade, surgia o que se tornaria uma das maiores feiras de artes da

América Latina.

Em princípio, a Feira “Hippie” funcionava apenas aos domingos, mas o movimento

era tão intenso que a Prefeitura Municipal acabou por autorizar seu funcionamento

também nas noites de quinta-feira, numa tentativa de atender à demanda cada vez

maior de turistas e consumidores de Belo Horizonte.

Os anos foram passando, e, em 1991, os artesãos, agora não mais chamados de

“hippies”,  já  extrapolavam  todos  os  espaços  da  praça.  A  Prefeitura,  então,

preocupada com a preservação do histórico logradouro da Capital mineira, sentiu a

necessidade de transferir a feira para outro espaço, propiciando maior conforto aos



709
____________________________________________________________________________

visitantes. Consolidou-se assim um ponto turístico da Capital, responsável também

pelo  sustento  de  centenas  de  famílias.  A  Feira  “Hippie”,  como  é  chamada

carinhosamente, até hoje, pelos seus freqüentadores, passou a ser reconhecida pela

Prefeitura como Feira de Arte e Artesanato de Belo Horizonte.

Com o crescimento, a feira recebe novos participantes, amplia e diversifica suas

atividades, tornando-se um dos maiores pontos de venda de produtos artesanais do

País. Milhões de visitantes de todos os cantos do Brasil e até do exterior vêem na

feira o local onde encontrarão a melhor forma de presentear seus amigos e parentes.

Ela conta hoje com mais de 2.500 expositores, divididos em alimentos, artesanato,

roupas, sapatos, etc. Tudo feito de forma artesanal, gerando renda e trabalho para

milhares de famílias, mas ainda mantendo intacto o espírito de liberdade, alegria e

criatividade que levou um grupo de jovens artesãos a criar a Feira “Hippie”, nos hoje

distantes anos 60.

Sem sombra de dúvida, tornou-se um patrimônio turístico da Capital, reforçando a

lembrança do carinho e da mineiridade de nossa gente.

Por sua vez, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que

é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a

proteção dos documentos, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e

cultural,  como  os  monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os  sítios

arqueológicos.  O  art.  24,  inciso  VII,  conferiu  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito

Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico. E § 1º do art. 216 dispõe, ainda, que o poder

público,  com  a  colaboração da comunidade,  promoverá  e  protegerá  o  patrimônio

cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventário,  registro,  vigilância,  tombamento  e

desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

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 e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.058/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.682/2008)

Dispõe  sobre  medidas  contra  a  prática  de  trotes  telefônicos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, móvel e celular

que prestam serviços no Estado obrigadas a informar a seus assinantes, por meio da

conta telefônica, a existência de ligações para o Copom da Polícia Militar, o Corpo de

Bombeiros, a Defesa Civil e os números Samu, 190, 192 e 193, cujo fato relatado não

seja comprovado.

Art. 2° - As informações de que trata o art. 1° con terão data, hora e número do

telefone para o qual foi feita a chamada, bem como as penalidades previstas nos arts.

266 e 340 do Código Penal Brasileiro.

Art.  3° -  Em  caso  de  reincidência,  os  assinantes  ou  responsáveis  pelas  linhas

telefônicas que originarem chamadas cujo fato relatado não tenha veracidade ficam

sujeitos à multa de 20 Ufemgs (vinte Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  4° -  O  valor  resultante  da  arrecadação  da  mult a  prevista  nesta  lei  será

destinado ao Fundo Estadual de Segurança Pública.

Art. 5° - As informações contidas no art. 2° desta lei serão repassadas pelo Centro

de  Operações  da  Polícia  Militar  -  Copom  (190),  Corpo  de Bombeiros  (193),  pela

Defesa Civil e pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência - Samu (192).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A  prática  de  trotes  telefônicos  constitui  grave  problema,  que  os

serviços  públicos  de  emergência  enfrentam  diariamente.  Enquanto  as  entidades

públicas  sofrem  sérios  problemas  por  falta  de  equipamentos,  viaturas  e  pessoal,

sujeitam-se a atender chamados falsos, o que representa verdadeiro crime contra a

sociedade. Em muitas corporações, caso uma viatura realize um atendimento, muito

provavelmente  faltarão  recursos  para  atender  às  ocorrências  subseqüentes.

Podemos  antever  que,  devido  à  penúria  a  que  são  submetidos  determinados
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grupamentos  de  bombeiros  ou  de  defesa  civil,  se  uma  viatura  gastar  o  seu

combustível  para atender  a um chamado falso,  certamente  faltará recurso para o

atendimento de um sinistro de verdade, o que pode acarretar até perdas de vidas. A

proposição ora apresentada busca proteger esses órgãos públicos do mau uso dos

sistemas  telefônicos  de  atendimento  a  emergências,  estabelecendo  penalidades,

caso identificado o infrator.

A aplicação de trotes  telefônicos nos serviços públicos de emergência configura

utilização inadequada dos serviços de telecomunicações, uma vez que o usuário está

se valendo de um serviço telefônico para prestar informações falsas a um serviço de

atendimento telefônico público e de emergência. É inadmissível que os telefones 190,

192 e 193 recebam milhares de ligações diárias em que os fatos narrados não são

verdadeiros. Os prejuízos causados por essa prática são incalculáveis, tanto para o

poder público quanto para a população em geral.

Mesmo  com  campanha  nacional  para  conscientizar  a  população  sobre  os

problemas causados pelos trotes, eles continuam acontecendo com alta freqüência.

Um serviço essencial à população é prejudicado todos os dias por brincadeiras de

mau gosto.  Segundo o  Corpo  de Bombeiros  de  Minas Gerais,  60% das  ligações

recebidas pelo telefone 193 são trotes.

O Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Cel. Cláudio

Teixeira, diz que é possível saber o número do telefone e quem é usuário por meio do

centro  de  operações.  Mas,  durante  o  processo de  identificação,  os  bombeiros  já

começam  a  mobilização  para  atender  a  ocorrência  e  podem  perder  tempo  com

informações falsas.

Os tipos de trotes são os mais variados possíveis. Vão desde crianças que ligam

por brincadeira a simulações reais de ocorrências, que muitas vezes mobilizam as

viaturas e equipes da polícia sem nenhuma necessidade.

Em casos de emergência, em que uma pessoa seqüestrada tenta entrar em contato

com  a  polícia  ou  alguém  tenta  informar  os  bombeiros  sobre  um  incêndio,  por

exemplo,  qualquer  minuto  perdido  pode  ser  fatal.  Alguém  passando  um  trote  ou

ligando sem necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial para outra

pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até mesmo a vida de

alguém.
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Considerando  a  pertinência  da  matéria,  conclamamos  os  nobres  pares  a

aprovarmos a proposição, pois sem dúvida estaremos contribuindo para dar maior

efetividade aos serviços colocados à disposição da sociedade.

-  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 1.059/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.744/2008)

Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo em berçários e Unidades de Terapia

Intensiva Neonatal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Torna-se  obrigatória  a  instalação de  câmera  de  vídeo  em  berçários  e

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, localizadas em clínicas, casas de saúde ou

maternidades públicas ou privadas do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali realizadas,

deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§  2º  -  O  equipamento  funcionará  ininterruptamente,  e  as  fitas  gravadas  serão

separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por um prazo de até 30 dias.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  estabelecerá  o  procedimento  de  fiscalização  do

cumprimento do disposto e as sanções cabíveis por seu descumprimento.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Esta medida trará grandes benefícios à sociedade,  ao proporcionar

maior  tranqüilidade  aos  pacientes  e  familiares  usuários  do  sistema.  Somos

sabedores, por meio da imprensa, de casos de descuido e negligência por parte de

entidades que não têm o controle de entrada e saída de seus próprios funcionários,

trazendo  sérias  conseqüências  às  famílias  vítimas  desse  descaso,  cujo  ponto

culminante é o seqüestro de recém-nascidos. É irreparável o dano provocado aos

pais e familiares que passam por esses dissabores quando o momento deveria ser só

de alegria.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e 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 N° 1.060/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.745/2008)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes, as distribuidoras e as empresas

que comercializam aparelhos televisores recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes

destinação sem causar poluição ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os  fabricantes,  as  distribuidoras  e  as  em presas  que  comercializam

televisores instaladas no Estado de Minas Gerais ficam obrigadas ao recolhimento, à

reciclagem e à destruição dos aparelhos, dentro das normas de proteção ambiental.

Art. 2° - Os fabricantes, as distribuidoras e as em presas mencionados no art. 1º

deverão  oferecer  em  seus  estabelecimentos,  à  disposição  do  público,  serviço  de

coleta de produtos usados ou danificados destinados à destruição.

§ 1° - Ao receber o produto, a empresa deverá exped ir nota de entrada, e uma das

vias deverá ser encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para controle

e fiscalização.

§ 2° - O material recolhido deverá ser repassado à distribuidora ou ao fabricante,

que deverá emitir nota de recolhimento do produto.

Art. 3° - Os fabricantes deverão promover campanhas , fazendo veicular propaganda

esclarecendo os usuários sobre os riscos para o meio ambiente de se jogarem os

aparelhos televisores em locais não apropriados e os benefícios de se recolhê-los

para posterior destruição.

Parágrafo único - Entende-se por locais apropriados as urnas que armazenarão os

aparelhos.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Os ciclos de substituição de produtos eletrônicos estão cada vez mais

acelerados. O tempo médio para a troca de celulares, que já são mais de 102 milhões
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em uso no País, é de menos de dois anos. Os computadores, cuja base instalada é

estimada em 33 milhões, são substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada

cinco anos pelos usuários domésticos, de acordo com estimativa da consultoria IT

Data;  no  ano  de  2006,  foram  vendidos  mais  de  7  milhões  de  computadores  no

mercado brasileiro, e a expectativa é que sejam vendidos 10 milhões de máquinas

até o final de 2007. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -,

nove em cada dez lares brasileiros têm pelo menos uma TV. Ainda assim, só em 2006

foram vendidos 10,85 milhões de novos televisores no País.

Aumenta  a  preocupação  com o  descarte  de  máquinas  e  componentes  usados.

Muitos consumidores ainda não sabem o que fazer com seu lixo eletrônico. Tendo em

vista o uso crescente de produtos eletrônicos, é de suma importância a existência de

núcleos de captação desse material para eventual reaproveitamento, reciclagem ou

destruição.  Os  componentes  tóxicos  presentes  nos  equipamentos  eletrônicos  e

baterias podem pôr em risco o meio ambiente e a saúde de seres humanos, caso

esses materiais não sejam descartados de forma apropriada.

Os danos causados pelos componentes são diversos. Elementos como chumbo,

mercúrio, cádmio, arsênio, berílio,  retardantes de chamas e PVC, encontrados em

computadores,  celulares,  TVs  e  fios  podem causar  danos  aos  sistemas  nervoso,

cerebral, sangüíneo, ao fígado, aos ossos, rins, pulmões, doenças de pele, câncer de

pulmão, desordens hormonais e reprodutivas e ainda problemas respiratórios.

Segundo  estudo  da  Universidade  das  Nações  Unidas,  fornos  de  microondas,

baterias, copiadoras e outros produtos descartados podem liberar substâncias tóxicas

caso sejam incinerados.  O estudo aponta  que os aparelhos  mais  antigos contêm

produtos  químicos  nocivos,  como  mercúrio  e  cádmio.  As  sucatas  elétricas  e

eletrônicas estão entre os lixos de mais alto crescimento no mundo. Em breve devem

chegar a 40 milhões de toneladas anuais,  o suficiente para encher uma fileira de

caminhões que se estenderia por metade do planeta.

Os aparelhos televisores possuem, em sua composição, metais pesados, material e

elementos que levam anos para se decompor naturalmente, além de degradarem o

meio ambiente,  contribuindo para causar danos irreparáveis  ao planeta. Aliado ao

processo de desmatamento constante ao fato de que outros  produtos químicos e
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tóxicos  são  lançados  em  nossos  rios,  os  aparelhos  televisores  contribuem

negativamente com a preservação de nosso meio ambiente.

Temos  o  dever  de  evitar  que  esses  equipamentos  prejudiquem  a  natureza.

Colocando as empresas partícipes dos processos de fabricação e comercialização

como  responsáveis  pelo  recolhimento  e  pela  distribuição  dos  equipamentos  de

informática  inválidos,  estaremos  contando  com  mais  um  aliado  economicamente

poderoso  para  a  preservação  do  meio  ambiente  e  alertando  os  usuários  para

prejuízos que poderão causar ao planeta.

Este projeto de lei tem o intuito de conscientizar as pessoas para o fato de que os

mínimos atos praticados pelo homem, somados, poderão contribuir para a destruição

do sistema ecológico. Qualquer contribuição, mínima que seja, será um grande passo

para a melhoria da qualidade de vida.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para aprovação

deste projeto de lei.

-  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 1.061/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.746/2008)

Dispõe  sobre  lançamento  de  gordura  ou  óleo  vegetal  utilizados  na  fritura  de

alimentos, nos encanamentos que interligam a rede coletora de esgotos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibido o lançamento de gordura ou óleo vegetal utilizados na fritura

de  alimentos,  nos  encanamentos  que  interligam  a  rede  coletora  de  esgotos  ou

equivalentes em todo o território do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se ó leo vegetal:

I - óleo de qualquer natureza;

II - gordura vegetal hidrogenada.

Art.  3° -  O  poder  público  estabelecerá  normas  espec íficas  para  o  controle  da

emissão desses poluentes, informando sobre sua nocividade para o meio ambiente,

inclusive com campanhas educativas de esclarecimentos.

Art. 4° - A operadora do serviço estadual de saneam ento e o órgão de proteção
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ambiental  deverão  manter  relação  das  empresas  especializadas  no  manuseio,

tratamento e armazenamento desses resíduos.

Art. 5° - As empresas cadastradas deverão, obrigato riamente, ser autorizadas pela

Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa - a manipular esse

tipo  de  resíduos,  dando-lhes  destinação  que  não  prejudique  ou  atente  contra  a

preservação ambiental.

Parágrafo único - Quando a Copasa não detiver a concessão, as empresas deverão

se cadastrar no órgão competente municipal.

Art.  6° -  Os  estabelecimentos  que  utilizarem  esse  t ipo  de  poluentes  deverão

depositar seus resíduos em recipientes próprios, com rótulo indicativo da empresa

coletora.

Parágrafo único - O rótulo a que se refere o "caput" deste artigo deverá conter, no

mínimo, o nome e o CNPJ da empresa coletora e indicar tratar-se de "resíduo de óleo

vegetal".

Art.  7° -  Para os efeitos desta lei  e seus padrões,  os técnicos da operadora do

serviço estadual de saneamento ou do órgão de proteção ambiental terão permissão

de acesso às dependências  das fontes  poluidoras existentes ou de permissão se

instalarem no Município, podendo aí permanecer o tempo necessário ao exercício de

suas funções.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  impedimento  à  ação  fiscalizadora,  os  técnicos

referidos no "caput" deste artigo poderão solicitar apoio às autoridades policiais, para

a garantia da fiscalização.

Art. 8° - As pessoas físicas ou jurídicas de direit o público ou privado que infringirem

dispositivos, normas ou regulamento desta lei ficarão sujeitas à multa de 500 Ufemgs

(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), pagas em dobro no caso

de reincidência.

Art. 9° - Persistindo a infração, o estabelecimento  infrator poderá ser lacrado por

tempo indeterminado e até quando durar a inadequação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação:  Reza  a  Constituição  Federal  que  "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 o dever de

defende-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações",  princípio

constitucional de sustentabilidade.

O projeto de lei em causa visa coibir o lançamento, nas redes de esgotos e rios, do

óleo  e  gordura  vegetal  utilizados  na  cozinha  para  frituras  de  diversos  alimentos,

causando, destarte, a mortandade de peixes bem como destruição da vegetação que

margeia  os  rios.  Isso  porque  o  lançamento  dessas  substâncias  causa  a

impermeabilização das margens dos rios, não permitindo manutenção de qualquer

tipo de vida no local.

Os estabelecimentos que se utilizarem desse tipo de poluente deverão depositar

seus resíduos em recipientes próprios, etiquetados e caracterizados, de forma que o

seja destinado a um lugar seguro e previamente contratado para esse mister.

Esse projeto procura adaptar a destinação do óleo e gordura vegetal aos princípios

fundamentais  estabelecidos  pela  Política  de  Preservação  do  Meio  Ambiente,

carreando seus resíduos às empresas coletoras já preparadas para esta destinação.

A professora Jane Bock, presidente da Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras e

organizadora  do  XII  Congresso  Latino-Americano  de  Óleos  e  Gorduras  que

aconteceu  de  12  a  14  de  novembro  de  2007,  em  Florianópolis,  explica  que  a

decomposição do óleo de cozinha principalmente emite metano na atmosfera, um gás

inodoro, incolor, que, quando adicionado ao ar, se transforma em mistura de alto teor

explosivo na atmosfera. O metano é um dos principais gases que causam o efeito

estufa, que contribui para o aquecimento da terra. “O óleo de cozinha que muitas

vezes vai  para o ralo da pia acaba chegando no oceano pelas redes de esgoto”,

completou Jane.

Em contato com a água do mar, esse resíduo líquido passa por reações químicas

que  resultam  em  emissão  de  metano.  "Você  acaba  tendo  a  decomposição  e  a

geração  de  metano,  através  de  uma  ação  anaeróbica,  sem  ar,  de  bactérias",

completou. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? A maioria

dos ambientalistas concorda que não existe um modelo de descarte ideal do produto.
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Uma das alternativas é reaproveitar o óleo de cozinha para fazer sabão.

Quanto mais as pessoas evitarem o descarte do óleo no lixo comum, mais estarão

contribuindo para preservar o meio ambiente. Segundo Jane, uma das soluções é

entregar  o  óleo  usado  a  um  catador  de  material  reciclável  ou  diretamente  a

associações que façam a reciclagem do produto. Além disso, a partir do momento

que  a  população  começar  a  valorizar  esse  produto,  ele  poderá  ser  utilizado  na

produção de biodiesel, criando, assim, um ciclo de vida para esse produto.

-  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 1.062/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.755/2008)

Dispõe sobre doação de sangue pelo servidor público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O ato de doação de sangue pelo servidor público, sem prejuízo de outros

efeitos legais, deverá ser anotado positivamente em sua ficha funcional para os fins

desta lei.

Art. 2º - O ato mencionado no art. 1º será comprovado mediante certificação da

entidade receptora da doação.

Art. 3º - A anotação denota compromisso social do servidor para fins de avaliação

de desempenho.

Parágrafo único - Na avaliação de desempenho o ato deverá ser levado em conta.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Duas são as questões abordadas no projeto de lei. Uma diz respeito à

necessidade de se fazer da doação de sangue um hábito, especialmente diante da

escassez  dos  estoques  dos  bancos.  A outra  refere-se  à  valorização  do  servidor

público que praticar esse ato.

A linha diretriz de avaliação do servidor também deve abranger os atos que este

pratica no âmbito social, notadamente os que revelam solidariedade e compromisso

com o outro.
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Este projeto é ao mesmo tempo atual e futurista. É atual em razão da preocupação

com o baixo nível dos estoques, como amplamente noticiado, e, futurista ao registrar

o ato participativo social do servidor como positivo na avaliação de desempenho no

serviço público.

O projeto, ao chamar atenção para o problema, já cumpre importante missão. Só

que vai além; inclui na avaliação de desempenho do servidor atos reveladores de

compromisso com o meio em que vive, e não só perante o ambiente do trabalho. No

exato sentido weberiano de preparação do servidor público para atender ao interesse

público, esse projeto cumpre a sua missão.

Por esses argumentos solicito aos Srs. Deputados o apoio necessário 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 1.063/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.836/2008)

Dispõe  sobre  sanções  às  seguradoras  que  praticarem  condutas  lesivas  aos

segurados ou terceiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  proibidas  as  seguradoras,  no  caso  de  reparação  de  veículos

sinistrados, de impor aos segurados ou a terceiros a relação das oficinas reparadoras

credenciadas ou referenciadas como condição para o conserto.

§ 1º - As centrais de atendimento das seguradoras deverão informar aos segurados

e a terceiros, quando do atendimento do sinistro, o direito de livre escolha da oficina

reparadora,  sem  que  isso  implique  por  si  só  na  negativa  da  indenização  ou

reparação.

§ 2º - Feita a escolha da oficina reparadora pelo segurado ou terceiro, a seguradora

não poderá praticar as seguintes condutas:

l  -  impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar e para a liberação dos

reparos;

ll  -  condicionar  a  liberação  dos  reparos  ao  fornecimento  de  peças  pela  própria

seguradora;
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lll  -  remover o veículo para oficinas credenciadas/referenciadas, sem autorização

expressa do segurado ou terceiro;

lV - impor ao segurado ou terceiro a responsabilidade de arcar com a diferença do

custo da reparação;

V - criar diferenciação para a utilização de benefícios pelo segurado, tais como,

carros reservas, descontos na franquia e outros, quando da ocorrência do sinistro;

VI  -  exigir  termo  de  responsabilidade  para  realização  de  vistoria  de  sinistro  e

liberação de reparos;

VII  -  estabelecer  diferenciação  quanto  à  forma  de  faturamento  realizada  para

oficinas credenciadas e não credenciadas;

VIII  -  estabelecer  como condição de pagamento,  vistorias  de  qualidade,  após  a

entrega do veículo pela oficina ao segurado ou terceiro;

IX - estabelecer como condição de pagamento a apresentação de notas fiscais de

compra de peças pela oficina reparadora;

X - estabelecer tempos de reparo máximos para cada reparação.

§ 3º -  Havendo a prática das condutas mencionadas neste artigo, a seguradora

estará sujeita ao pagamento de multa no valor de 1.000 (um mil) mil Ufemgs, por

ocorrência.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos da Lei Federal n. 8.078, de 11 de

setembro de 1990,  após regular  processo administrativo em que seja garantido o

contraditório e ampla defesa.

Art. 2º - As seguradoras e oficinas reparadoras que utilizarem peças não originais

ou usadas, sem a expressa autorização dos segurados ou terceiros, terão a inscrição

estadual cassada por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das sanções próprias previstas

em outras legislações aplicáveis ao contrato de seguro.

§ 1º - A autorização a que se refere o /caput/ deverá ser solicitada aos segurados e

terceiros, antes do início dos reparos, por escrito, de forma clara e objetiva.

§  2º  -  A cassação  se  dará  após  regular  processo  administrativo,  no  qual  seja

garantido o contraditório e a ampla defesa.

Art.  3º  -  As  seguradoras,  quando  da  indicação  e  utilização  de  sua  rede

credenciada/referenciada,  deverão  emitir  e  entregar  aos  segurados  e  terceiros,  o
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Certificado de Garantia por escrito, nos termos da lei.

Parágrafo  único  -  Os  orçamentos  avaliados  pelas  seguradoras  deverão  estar

assinados pelos segurados e terceiros, nos termos da lei.

Art.  4º  -  Nos  locais  de  atendimento  das  seguradoras,  corretoras  de  seguros,

reguladoras  de  sinistros,  oficinas  de  reparação  e  quaisquer  outros  de  acesso ao

segurado ou terceiro serão afixadas placas indicativas informando aos consumidores

quais são seus direitos no conserto dos veículos sinistrados.

§ 1º - As placas deverão estar em local de fácil visibilidade, sendo de tamanho não

inferior  a  30  (trinta)  centímetros  de  largura  e  50  (cinqüenta)  centímetros  de

comprimento, observando-se a proporcionalidade das letras em sua área útil.

§ 2º - O descumprimento ao previsto no /caput/ ensejará o pagamento de multa no

valor de 100 (cem) mil Ufemgs , dobrada em caso de reincidência.

Art.  5º  -  As  seguradoras  não  poderão  comissionar  ou  gratificar  empresas  ou

profissionais  na  área de investigação de sinistros,  seja para autorizar  ou  negar  o

pagamento do seguro.

Parágrafo  único  -  O  descumprimento  ao  previsto  no  /caput/  sujeitará  as

seguradoras ao pagamento de multa no valor de 500 (quinhentas) mil Ufemgs

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A proposição em apreço tem como objetivo proteger os direitos dos

segurados e terceiros em relação às seguradoras, que têm imposto uma série de

condições para cumprir com a sua parte nos contratos de seguro.

As  seguradoras  não  têm  respeitado  o  direito  básico  dos  segurados  quanto  à

escolha da oficina reparadora para o conserto dos veículos sinistrados, obrigando-os

a somente reparar seus veículos em oficina credenciada ou referenciada, onde, na

maioria dos casos, são utilizadas peças não originais e usadas e a cobrança é feita

como se a peça reposta fosse nova e original. O Código de Defesa do Consumidor,

no entanto, estabelece que é direito do consumidor a reposição de peças danificadas

por outras novas e originais, ou que tenham especificação do fabricante. Ocorre que,

infelizmente, não é o que acontece na prática.
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Além disso, com o objetivo de desestimular o consumidor a escolher a oficina de

sua conveniência, as seguradoras têm adotado várias práticas abusivas: não aceitar

o faturamento da oficina do consumidor, obrigando-o a arcar com o pagamento dos

reparos; protelar a execução da vistoria preliminar e a liberação dos reparos; retirar

do segurado o benefício da utilização de carro reserva e do desconto na franquia,

entre  outras.  Todas  essas  práticas  são  nitidamente  ilegais  e  rechaçadas  pelo  já

mencionado Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, pretendemos, com a apresentação desse projeto, impedir todas

essas práticas, obrigando as seguradoras a informar aos segurados e terceiros, por

meio  da  sua  central  de  atendimento,  que  têm  direito  à  escolha  de  oficinas

reparadoras e à substituição de peças danificadas por peças novas e originais; a que

sejam  colocadas  placas  nos  locais  de  atendimento  especificando  os  direitos  dos

segurados e especificação da multa imposta à seguradora no caso de desrespeito a

esses direitos.

Por fim, como este projeto de lei tem o condão de dificultar todas essas práticas que

se tornaram rotineiras, conclamo os nobres pares a apoiarem a proposição que ora

apresentamos.

- 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 N° 1.064/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.837/2008)

Fica instituída a Política de Educação para o Trânsito e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Educação para o Trânsito com os seguintes

objetivos:

I - promover ações de educação para o trânsito com a finalidade de criar uma nova

cultura  no  trânsito,  envolvendo  todos  os  segmentos  da  sociedade,  mediante  um

processo de permanente análise e discussão;

II - acompanhar e avaliar as ações, as atividades e os projetos de educação para o

trânsito - na educação formal e não formal - de modo a conscientizar a sociedade

sobre o papel de cada um no trânsito;



723
____________________________________________________________________________

III - incentivar o cidadão a valorizar o comportamento seguro no trânsito; e

IV - implementar uma política de educação para o trânsito, com a participação de

todos os órgãos, instituições e entidades envolvidas com o tema.

Art. 2º - A Política de Educação para o Trânsito visa a realizar atividades, ações e

projetos de educação para o trânsito, considerando-se as características do público-

alvo e segundo as seguintes fases de desenvolvimento:

I - criança;

Il - jovem;

IIl - adulto;

lV - idoso.

Art. 3º - As atividades, as ações e os projetos de educação para o trânsito previstos

no art. 2º serão acompanhados e avaliados, sistemática e constantemente, por meio

de reuniões, de encontros regionais e de um encontro estadual, a ser realizado uma

vez por ano.

Art.  4º  -  Fica  instituído  o  Prêmio  Detran  -  Parceiros  do  Trânsito  Seguro  a  ser

concedido anualmente pelo Departamento Estadual  de Trânsito,  com os seguintes

objetivos:

I  -  motivar a sociedade mineira a propor ou desenvolver ações para a melhoria

efetiva  da  segurança  no  trânsito,  contribuindo  para  a  redução  do  número  e  da

gravidade dos acidentes;

II - reconhecer as ações, os projetos e as campanhas realizadas para um trânsito

mais seguro, premiando aqueles que mais se destacarem; e

III - incentivar os Municípios, as entidades de ensino, por meio de seus educadores

e estudantes, os Centros de Formação de Condutores - CFCs -,  as empresas de

transporte  público  de  passageiros,  as  empresas  de  transporte  de  carga,  as

associações  e  organizações  não  governamentais  -  ONGs  e  a  imprensa  a

desenvolverem  projetos,  campanhas  e  ações  para  a  melhoria  da  segurança  no

trânsito.

Art. 5º - A premiação será concedida em categorias e subcategorias, a saber:

I  -  Categoria  "Município":  destinada  a  premiar  administrações  municipais  que

tenham realizado ações ou projetos específicos  para a melhoria da segurança no

trânsito.
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II - Categoria "Educador": destinada a premiar educadores de estabelecimento de

ensino, público ou privado, que tenham desenvolvido atividades com artes plásticas,

materiais didáticos, música, artes cênicas, ou outros trabalhos voltados à educação e

segurança no trânsito, dividindo-se nas seguintes subcategorias:

a) ensino fundamental;

b) ensino médio;

c) ensino superior.

III - Categoria "Estudante": destinada a premiar estudantes de estabelecimento de

ensino,  público  ou  privado,  que  tenham  desenvolvido  trabalhos  de  pintura  ou

desenho,  redações  sobre  temas  de  trânsito,  histórias  em  quadrinhos,  ou  outros

trabalhos voltados à educação ou segurança no trânsito, dividindo-se nas seguintes

subcategorias:

a) ensino fundamental;

b) ensino médio;

c) ensino superior.

IV - Categoria "Centro de Formação de Condutores - CFC": destinada a premiar os

CFCs  que  tenham  desenvolvido  programas,  campanhas  educativas,  folhetos,

adesivos, ou outras atividades voltadas à educação e segurança no trânsito;

V - Categoria "Empresa de Transporte Público": destinada a premiar empresas de

transporte  público  de  passageiros,  que  tenham  desenvolvido  ações,  projetos,

treinamento,  capacitação  de  motoristas  e  outras  atividades  para  aumentar  a

segurança no trânsito, dividindo-se nas seguintes subcategorias:

a) Empresa de transporte público municipal e metropolitano; 

b) Empresa de transporte público intermunicipal e interestadual.

VI - Categoria "Empresa de Transporte de Carga": destinada a premiar empresas

de  transporte  de  carga,  que  tenham  desenvolvido  ações,  projetos,  treinamento,

capacitação de motoristas e outras atividades para aumentar a segurança no trânsito;

VII  -  Categoria  "Associações  e  ONGs":  destinada  a  premiar  as  associações,

organizações  não  governamentais  -  ONGs  -  e  entidades  sem  fins  lucrativos  que

tenham desenvolvido ações, projetos, programas, campanhas educativas, folhetos,

adesivos e outras atividades voltadas à educação e segurança no trânsito;
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VIII - Categoria "Imprensa": destinada a premiar profissionais de jornais, revistas,

rádio,  televisão,  internet,  e  outros  meios  de  comunicação  que  tenham  produzido

matérias,  reportagens,  programas,  campanhas  ou  outros  trabalhos  voltados  à

educação e a segurança no trânsito; 

IX - Categoria "Especial": destinada a premiar outros interessados não constantes

das  categorias  anteriores  e  que  tenham  desenvolvido  ações,  elaborado  projetos,

estudos,  programas,  campanhas  ou  sugestões  com  a  finalidade  específica  de

aumentar a segurança no trânsito.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Com essa Política, acreditamos poder desencadear um processo de

profunda reflexão sobre o trânsito e promover ações voltadas à área, por meio da

adesão da sociedade nas suas diversas representações. A finalidade dessa política,

portanto, é a de estabelecer diretrizes  norteadoras da educação para o trânsito e

contribuir  para que as ações realizadas atinjam eficaz e eficientemente o objetivo

pretendido, qual seja o de mudar uma cultura há muito instituída, fazendo com que o

trânsito se torne, realmente, um espaço de convivência democrática e solidária.

O  trânsito  caracteriza-se  pela  relação  homem-necessidade  de  circulação,  num

contexto  determinado.  Transitar  é  uma necessidade  de  todo  ser  humano.  Todos,

portanto,  são  usuários  do  trânsito,  independente  do  papel  que  estejam

desempenhando.

O código de Trânsito Brasileiro, no Cap. I das Disposições Preliminares, art. 1º, §

1º, assim define trânsito:

“...  utilização das vias por  pessoas,  veículos e animais, isolados ou em grupos,

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de

carga e descarga”. Sob essa acepção, o trânsito se constitui num complexo sistema

de  relações  dos  homens  entre  si  e  desses  com  o  espaço  no  qual  interagem.

Considerando esse enfoque, é importante enfatizar que o crescimento das cidades

gerou um maior número de veículos circulando, de pessoas transitando, de crianças

nas  ruas,  fazendo  com  que  os  problemas  cresçam  na  mesma  proporção,
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comprometendo a mobilidade e a acessibilidade aos espaços destinados ao tráfego.

Os índices de acidentalidade no trânsito denunciam a psicopatologia envolvida neste

tipo de convivência,  já que na maioria dos acidentes está presente o excesso de

velocidade e manobras inadequadas, conseqüências diretas de decisões consciente

e inconscientemente motivadas dos condutores. O tipo de infração mais cometido em

Minas Gerais nos últimos seis anos, segundo dados do Detran-MG, está relacionado

ao excesso de velocidade. São considerados causadores dos acidentes de trânsito os

fatores humanos, veicular e viário-ambiental. Entretanto, a determinação da causa de

cada  acidente  de  trânsito  envolve  trabalho  específico  de  perícia,  existindo,  desta

forma, poucos dados confiáveis relativos à participação percentual dos fatores antes

mencionados nos acidentes de trânsito.

No  ano  de  2001,  segundo  a  Associação  Nacional  de  Fabricantes  de  Veículos

Automotores - Anfavea -, a frota mundial correspondia a 748,7 milhões de veículos

sendo a população mundial oito vezes maior do que o número de veículos citado, no

mesmo  período.  Em  contrapartida,  o  número  de  mortos  no  mundo,  segundo  a

Federação  Nacional  de  Distribuição  de  Veículos  Automotores  -  Fenabrave,

corresponde a,  aproximadamente,  500 mil  por  ano.  No Brasil,  segundo o Anuário

Estatístico do Denatran, em 2002 ocorreram 18.877 mortes por acidentes de trânsito.

Este número representa  os  mortos  nos locais do  acidente de trânsito,  não sendo

acrescido os acidentados que vieram a falecer nos hospitais, fazendo-se crer que o

número de mortes supera e muito o divulgado.

De acordo com a perspectiva apresentada, pode-se perceber que a situação tende

a  se  agravar.  Assim,  levando-se  em  conta  os  dados  apresentados,  pode-se

considerar  o  trânsito  e  a  violência  nele  manifesta  como  um  problema de  saúde

pública,  que,  se  não  enfrentado  com  eficiência,  ocasiona  e  ocasionará  danos

irreparáveis  à  sociedade,  aos  indivíduos  e  ao  Estado,  pelas  crescentes  perdas

advindas do crescimento do número de acidentes.

Em relação às mortes no trânsito, o Brasil  apresenta índices superiores aos dos

Estados Unidos da América e de países da Europa. Tome-se como exemplo o índice

de  mortos  por  10.000  veículos:  pelos  dados,  constata-se  que  o  trânsito  acaba

gerando  mais  perdas  e  mutilações  do  que  o  ocasionado  por  guerras,  conflitos,
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doenças e outras catástrofes enfrentadas pela humanidade. Esse quadro leva-nos a

propor uma ação conjunta, que tenha como meta mudar a atual conjuntura. Muitas

campanhas  e  atividades  vêm  sendo  desenvolvidas  no  Estado,  porém  não  têm

conseguido  alterar  a  cultura  de  violência  no  trânsito  por  motivos  diversos:

descontinuidade e duplicidade de ações, descompasso entre o contexto local e objeto

das ações, criação e uso de materiais nem sempre adequados ao público-alvo e,

ainda,  a  proposição e o desenvolvimento de ações isoladas  de educação para o

trânsito.

A construção de diretrizes para uma Política de Educação para o Trânsito envolve

considerarmos também as determinações do contexto de um mundo globalizado e

excludente e seus reflexos nas relações sociais.

Faz-se necessário, portanto, um trabalho solidário para que se estabeleçam bases

para a integração de esforços, de instituições e organismos que vêm buscando a

humanização do trânsito  em nosso Estado.  A construção de uma Política  para  a

Educação para o Trânsito em Minas Gerais é o alicerce para a formação de uma nova

mentalidade e  de um novo comportamento que priorizem a  vida.  Respeitando os

diferentes projetos voltados para a melhoria do trânsito, esta Política objetiva, antes

de mais nada, unir esforços para potencializar as ações educativas, formando uma

rede  de  solidariedade  para  a  concretização  de  um  trânsito  seguro  no  em  Minas

Gerais.

- 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 1.065/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.838/2008)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ou placas em instituições

financeiras  e  outros  estabelecimentos  que  operam  com  financiamentos  com

informações sobre a Lei Federal nº 8.078/90 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  estabelecido  que  em  todas  as  instituições  financeiras  e  outros

estabelecimentos  que operem  com financiamento,  crédito,  empréstimos  ou  outras

operações  financeiras  do  gênero,  deverão ter  fixados  cartazes  e  mantidos  avisos
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informando que a Lei Federal nº 8.078/1990, assegura ao consumidor a liquidação

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros

e demais acréscimos.

Parágrafo único -  As placas ou cartazes de que trata o /caput/  terão dimensões

suficientes  para  que a  informação possa ser  lida  a  boa  distância,  e  deverão  ser

afixados em locais de ampla e perfeita visualização por parte do consumidor.

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento da presente lei ficará a cargo dos órgãos de

proteção e defesa do consumidor.

Art. 3º - As instituições financeiras e outros estabelecimentos, a partir da publicação

desta lei, terão o prazo de trinta dias para colocação da placa ou cartaz.

Parágrafo  único  -  O  não-cumprimento  da  presente  lei  sujeitará  o  infrator  as

seguintes penalidades sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis;

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  Submeto  à  elevada consideração  de  V.  Exas.  o  projeto  de  lei  em

apreço, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas nas

instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam com financiamentos,

com informações que assegurem ao consumidor a liquidação antecipada do débito,

total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais créditos.

Oportuno dizer  que esse projeto  de  lei  é  de  alcance social,  uma vez que dará

publicidade permanente a um direito já disposto no Código de Proteção e Defesa do

Consumidor,  sobre o qual,  na maioria das vezes, as empresas não informam aos

clientes, e que lhes garante a redução dos juros e de outros acréscimos quando da

antecipação e quitação das prestações dos empréstimos, créditos e outras operações

do gênero.
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Nesse sentido,  toda forma de divulgação em defesa do consumidor  é de suma

importância. E para dar continuidade a essas dignas ações de interesse público, faz-

se mister o apoio dos nobres pares, à aprovação da proposição apresentada.

- 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 1.066/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.839/2008)

Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 1º - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins

de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e

coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza

cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

Parágrafo  único  -  Enquadrar-se-ão  nesta  lei  as  instituições  e  os  processos

museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território visando

ao desenvolvimento cultural e socioeconômico e à participação das comunidades.

Art. 2º - São princípios fundamentais dos museus:

I - a valorização da dignidade humana;

II - a promoção da cidadania;

III - o cumprimento da função social;

IV - a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental;

V - a universalidade do acesso, o respeito e a valorização da diversidade cultural;

VI – o intercâmbio institucional.

Parágrafo único - A aplicação deste artigo está vinculada aos princípios basilares do

Plano  Nacional  de  Cultura  e  do  regime  de proteção  e  valorização  do  patrimônio

cultural.

Art. 3º - O poder público estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo visando



730
____________________________________________________________________________

à sustentabilidade dos museus mineiros.

Art. 4º - Os bens culturais dos museus, em suas diversas manifestações, podem ser

declarados como de interesse público, no todo ou em parte.

§ 1º - Consideram-se bens culturais passíveis de musealização os bens móveis e

imóveis  de  interesse  público,  de  natureza  material  ou  imaterial,  tomados

individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  ao  ambiente  natural,  à

identidade, à cultura e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade

mineira.

§ 2º - Será declarado como de interesse público o acervo dos museus cuja proteção

e valorização, pesquisa e acesso por parte da sociedade representar um valor cultural

de  destacada importância  para  o  povo  mineiro,  respeitada a  diversidade  cultural,

regional, étnica e lingüística do Estado.

Art. 5º - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de documentação e

coleções visitáveis.

Parágrafo  único  -  São  consideradas  coleções  visitáveis  os  conjuntos  de  bens

culturais  conservados por  uma pessoa física  ou  jurídica,  que não apresentem as

características previstas no art. 1º desta lei e que sejam abertos à visitação, ainda

que esporadicamente.

CAPÍTULO II

Do Regime Aplicável aos Museus

Art. 6º - A criação de museus por qualquer entidade é livre, independentemente do

regime Jurídico, nos termos estabelecidos nesta lei.

Art. 7º - A criação, a fusão e a extinção de museus serão efetivadas por meio de

documento público.

§  1º  -  A elaboração  de  planos,  programas  e  projetos  museológicos,  visando  à

criação, fusão ou manutenção de museus, deve estar em consonância com a Lei nº

7.287, de 18 de dezembro de 1984.

§  2º  -  A criação,  fusão ou extinção de museus  deverá  ser  registrada no órgão

competente do poder público.

Art. 8º - Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos dos

museus,  grupos  de  interesse  especializado,  voluntariado  ou  outras  formas  de
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colaboração e participação sistemática da comunidade e do público.

§ 1º - Os museus, na medida de suas possibilidades, facultarão espaços para a

instalação de  estruturas  associativas  ou  de  voluntariado  que tenham  como fim  a

contribuição para o desempenho das funções e finalidades dos museus.

§ 2º  -  Os museus poderão criar  serviço de acolhimento,  formação e gestão de

voluntariado, dotado de regulamento específico, assegurando o beneficio mútuo da

instituição e dos voluntários.

Art.  9° -  A denominação de museu estadual,  regional  ou  distrital  só poderá ser

utilizada por museu autorizado pelo Estado a utilizá-la.

Art.  10 - A denominação de museu municipal só poderá ser utilizada por museu

vinculado a Município ou por museu autorizado pelo Município a utilizá-la.

Seção I

Dos Museus Públicos 

Art.  11  -  São  considerados  museus  públicos  as  instituições  museológicas

vinculadas ao poder público e situadas no território do Estado.

Art. 12 - O poder público estabelecerá plano anual para garantir o funcionamento

dos museus públicos e permitir o cumprimento de suas finalidades.

Art. 13 - Os museus públicos serão regidos por ato normativo específico.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo, o museu público poderá

estabelecer convênios para sua gestão.

Art. 14 - É vedada a participação direta ou indireta de pessoal técnico de museu

público em atividades ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas a

funcionários  em  serviço  em  museus  nos  casos  de  uso  interno  ou  de  interesse

científico  ou  a  pedido  de  órgão  do  poder  público,  mediante  procedimento

administrativo cabível.

Art. 15 - Os museus manterão funcionários devidamente qualificados, observada a

legislação vigente.

Parágrafo único - A entidade gestora de museu público garantirá a disponibilização

de funcionários  qualificados e em número suficiente para  o  cumprimento  de suas

finalidades.
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Seção II

Do Regimento e das Áreas Básicas dos Museus

Art. 16 - As entidades públicas e privadas de que dependem os museus deverão

definir claramente seu enquadramento orgânico e aprovar o respectivo regimento.

Art. 17 - Todo museu deverá dispor de instalações adequadas ao cumprimento das

funções necessárias, bem como ao bem-estar dos usuários e funcionários.

Art. 18 - Compete à direção dos museus assegurar o seu bom funcionamento, o

cumprimento do plano museológico por meio de funções especializadas, bem como

planejar e coordenar a execução do plano anual de atividades.

Subseção I

Da Preservação, Da Conservação, Da Restauração e Da Segurança

Art. 19 - Os museus garantirão a conservação e a segurança de seus acervos.

Parágrafo único - Os programas, as normas e os procedimentos de preservação,

conservação e restauração serão elaborados por cada museu em conformidade com

a legislação vigente.

Art.  20  -  Aplicar-se-á  o  regime  de  responsabilidade  solidária  às  ações  de

preservação,  conservação  ou  restauração  que  impliquem  dano  irreparável  ou

destruição de bens culturais dos museus, sendo punível a negligência.

Art. 21 - Os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para

garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda, bem como dos

usuários, dos respectivos funcionários e das instalações.

Parágrafo  único  -  Cada  museu  deve  dispor  de  um  Programa  de  Segurança

periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos.

Art.  22 - É facultado aos museus estabelecer restrições à entrada de objetos e,

excepcionalmente, pessoas, desde que devidamente justificadas.

Art. 23 - As entidades de segurança pública poderão cooperar com os museus por

meio  da  definição  conjunta  do  Programa  de  Segurança  e  da  aprovação  dos

equipamentos de prevenção e neutralização de perigos.

Art.  24  -  Os  museus  colaborarão  com  as  entidades  de  segurança  pública  no

combate aos crimes contra a propriedade e o tráfico de bens culturais.

Art.  25  -  O Programa e  as  regras  de  segurança de cada museu  têm natureza

confidencial.



733
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - A violação do dever de sigilo sobre o Programa ou das regras de

segurança constitui infração disciplinar grave, sem prejuízo das penalidades previstas

em legislação vigente, sendo o sigilo objeto, inclusive, de contratos realizados com

empresas privadas de segurança.

Subseção II

Do Estudo, da Pesquisa e da Ação Educativa

Art. 26 - O estudo e a pesquisa fundamentam as ações desenvolvidas em todas as

áreas dos museus, no cumprimento das suas múltiplas competências.

§ 1º -  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisições e descartes, a

identificação e caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis, e as

atividades com fins de documentação, de conservação, de interpretação e exposição

e de educação.

§ 2º - Os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico de participação

e  avaliações  periódicas  objetivando  a  progressiva  melhoria  da  qualidade  de  seu

funcionamento e o atendimento às necessidades dos visitantes.

Art.  27  -  Os  museus  deverão  promover  ações  educativas  fundamentadas  no

respeito  à  diversidade  cultural  e  na  participação  comunitária,  contribuindo  para

ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e

imaterial de cada região.

Art. 28 - Os museus deverão disponibilizar oportunidades de prática profissional aos

estabelecimentos de ensino que ministrem cursos de museologia e afins, nos campos

disciplinares relacionados às funções museológicas e à sua vocação.

Subseção III

Da Difusão Cultural e Do Acesso aos Museus

Art. 29 - As ações de comunicação constituem formas de se fazer conhecer os bens

culturais  incorporados  ou  depositados  no  museu,  de  forma  a  propiciar  o  acesso

público.

Parágrafo único -  O museu regulamentará o acesso público aos bens culturais,

levando em consideração as condições de conservação e segurança.

Art.  30 -  Os museus deverão elaborar e implementar Programas de Exposições

adequados à sua vocação e tipologia, com a finalidade de promover acesso aos bens



734
____________________________________________________________________________

culturais e estimular a reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico.

Art.  31  -  Os  museus  poderão  autorizar  ou  produzir  publicações  sobre  temas

vinculados  a  seus  bens  culturais  e  peças  publicitárias  sobre  seu  acervo  e  suas

atividades.

§  1º  -  Serão  garantidos  a  qualidade,  a  fidelidade  e  os  propósitos  científicos  e

educativos do material produzido, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.

§ 2º - Todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a

evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.

Art.  32  -  A política  de  gratuidade  ou  onerosidade  do  ingresso  ao  museu  será

estabelecida  por  ele  ou  pela  entidade de que dependa,  para  diferentes  públicos,

conforme dispositivos abrigados pelo sistema legislativo nacional.

Art. 33 - Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos diferentes

públicos, na forma da legislação vigente.

Art.  34  -  As estatísticas  de  visitantes  dos museus  serão enviadas  ao órgão ou

entidade  competente  do  poder  público,  na  forma fixada pela  respectiva  entidade,

quando solicitadas.

Art. 35 - Os museus deverão disponibilizar um livro de sugestões e reclamações

disposto de forma visível na área de acolhimento dos visitantes.

Subseção IV

Dos Acervos dos Museus

Art.  36 -  Os museus deverão formular,  aprovar ou, quando cabível,  propor para

aprovação da entidade de que dependa uma política de aquisições e descartes de

bens culturais, atualizada periodicamente.

Parágrafo único - Os museus vinculados ao poder público darão publicidade aos

termos de descartes a serem efetuados pela instituição, por meio de publicação no

diário oficial dos Poderes do Estado.

Art.  37  -  É  obrigação  dos  museus  manter  documentação  sistematicamente

atualizada sobre os bens culturais que integram seus acervos, na forma de registros e

inventários.

§ 1º - O registro e o inventário dos bens culturais dos museus devem estruturar-se

de  forma  a  assegurar  a  compatibilização  com  o  inventário  estadual  dos  bens

culturais.
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§ 2º - Os bens, inventariados ou registrados, gozam de proteção com vistas a evitar

o seu perecimento ou degradação, a promover sua preservação e segurança e a

divulgar a respectiva existência.

Art.  38  -  Os  inventários  museológicos  e  outros  registros  que identifiquem  bens

culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio

arquivístico  de  interesse  estadual  e  devem  ser  conservados  nas  respectivas

instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou deterioração.

Parágrafo único - No caso de extinção dos museus, os seus inventários e registros

serão conservados pelo órgão ou entidade sucessora.

Art.  39 -  A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo inventário

estadual, sem prejuízo de outras formas de proteção concorrentes.

§  1º  -  Entende-se  por  inventário  estadual  a  inserção  de  dados  sistematizada e

atualizada  periodicamente  sobre  os  bens  culturais  existentes  em  cada  museu,

objetivando a sua identificação e proteção.

§  2º  -  O  inventário  estadual  dos  bens  dos  museus  não  terá  implicações  na

propriedade, posse ou outro direito real.

§ 3º - O inventário dos bens culturais dos museus será coordenado pela Secretaria

de Estado da Cultura.

§ 4º - Para efeito da integridade do inventário nacional, os museus responsabilizar-

se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens culturais.

Subseção V

Do Uso das Imagens e Reproduções dos Bens Culturais dos Museus

Art. 40 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens

culturais  e  documentos  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  legislação

vigente e nos regimentos internos de cada museu.

Parágrafo único - A disponibilização de que trata este artigo será fundamentada nos

princípios  da  conservação  dos  bens  culturais,  do  interesse  público,  da  não-

interferência  na  atividade  dos  museus  e  da  garantia  dos  direitos  de  propriedade

intelectual, inclusive imagem, na forma da legislação vigente.

Art. 41 - Os museus garantirão a proteção dos bens culturais que constituem seus

acervos, tanto em relação à qualidade das imagens e reproduções quanto em relação
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à fidelidade aos sentidos educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma

da legislação vigente.

Seção III

Do Plano Museológico

Art. 42 - É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico.

Art.  43  -  O  Plano  Museológico  é  compreendido  como  ferramenta  básica  de

planejamento  estratégico,  de  sentido  global  e  integrador,  indispensável  para  a

identificação da vocação da instituição museológica para a definição, o ordenamento

e  a  priorização  dos  objetivos  e  das  ações  de  cada  uma  de  suas  áreas  de

funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo

instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação

dos museus na sociedade.

Art. 44 - O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e sua função

específica junto à sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, entre outros:

I – o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso

de colaboradores externos;

II – a identificação dos espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais sob a guarda

dos museus;

III – a identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus;

IV - detalhamento dos programas:

a) institucional;

b) de gestão de pessoas;

c) de acervos;

d) de exposições;

e) educativo e cultural;

f) de pesquisa;

g) arquitetônico-urbanístico;

h) de segurança;

i) de financiamento e fomento;

j) de comunicação.

§ 1º -  Na consolidação do Plano Museológico deve-se levar em conta o caráter

interdisciplinar dos Programas.
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§  2º  -  O  Plano  Museológico  será  elaborado,  preferencialmente,  de  forma

participativa,  envolvendo  o  conjunto  dos  funcionários  dos  museus,  além  de

especialistas,  parceiros  sociais,  usuários  e consultores  externos,  levado em conta

suas especificidades.

§ 3º - O Plano Museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela

instituição com periodicidade definida em seu Regimento.

Art.  45  -  Os  projetos  componentes  dos  Programas  do  Plano  Museológico

caracterizar-se-ão  pela  exeqüibilidade,  adequação  às  especificações  dos  distintos

Programas, apresentação de cronograma de execução, a explicitação da metodologia

adotada,  a  descrição  das  ações  planejadas  e  a  implantação  de  um  sistema  de

avaliação permanente.

CAPÍTULO III

A Sociedade e os Museus

Seção I

Das Disposições Gerais

Art.  46 -  Em consonância com o propósito de serviço à sociedade estabelecido

nesta lei, poderão ser promovidos mecanismos de colaboração com outras entidades.

Art.  47 -  As atividades decorrentes dos mecanismos previstos no artigo anterior

serão autorizadas e supervisionadas pela direção do museu, que poderá suspendê-

las  caso  seu desenvolvimento  entre  em  conflito  com o  funcionamento  normal  do

museu.

Art. 48 - Serão entendidas como Associações de Amigos de museus as sociedades

civis, sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que preencham, ao menos,

os seguintes requisitos:

I  –  constar  em  seu  instrumento  criador,  como  finalidade  exclusiva,  o  apoio,  a

manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram especialmente

aquelas destinadas ao público em geral;

II  –  não  restringir  a  adesão  de  novos  membros,  sejam  pessoas  físicas,  sejam

jurídicas;

III - ser vedada a remuneração da diretoria;

Parágrafo único - O reconhecimento da Associação de Amigos dos museus será
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realizado  em  ficha  cadastral  elaborada  pelo  órgão  mantenedor  ou  entidade

competente.

Art. 49 - A utilização de áreas de museus, a título precário ou oneroso, sob o regime

de permissão ou concessão de uso, será regulada no regimento do museu.

Art.  50  -  As  Associações  de  Amigos  deverão  tornar  públicos  seus  balanços

periodicamente.

Parágrafo único - As Associações de Amigos de museus deverão permitir quaisquer

verificações  determinadas  pelos  órgãos  de  controle  competentes,  prestando  os

esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de serem obrigadas a remeter-lhes

anualmente cópias de balanços e dos relatórios do exercício social.

Art. 51 - As Associações de Amigos, no exercício de suas funções, submeter-se-ão

à aprovação prévia e expressa da instituição a que se vinculem, dos planos, projetos

e ações.

Seção II

Do Sistema Mineiro de Museus

Art.  52  -  O Sistema Mineiro  de  Museus é  uma rede organizada de instituições

museológicas,  baseado na adesão voluntária,  configurado de forma progressiva e

que visa à coordenação, articulação, à mediação, à qualificação e à cooperação entre

os museus.

Art.  53  -  O  Sistema  Mineiro  de  Museus  disporá  de  um  comitê  gestor,  com  a

finalidade  de  propor  diretrizes  e  ações,  bem  como  apoiar  e  acompanhar  o

desenvolvimento do setor museológico mineiro.

Parágrafo único - O Comitê Gestor do Sistema Mineiro de Museus será composto

por  representantes  de  órgãos  e  entidades  com  representatividade  na  área  da

museologia estadual.

Art. 54 - O Sistema Mineiro de Museus tem a finalidade de promover:

I - a interação entre os museus, instituições afins e profissionais ligados ao setor,

visando ao constante aperfeiçoamento da utilização de recursos materiais e culturais;

II - a valorização, registro e disseminação de conhecimentos específicos no campo

museológico;

III - a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e processos

museológicos;
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IV -  o desenvolvimento de ações voltadas para as áreas de aquisição de bens,

capacitação  de  recursos  humanos,  documentação,  pesquisa,  conservação,

restauração, comunicação e difusão entre os órgãos e entidades públicas, entidades

privadas e unidades museológicas que integrem o Sistema;

V  –  a  promoção  da  qualidade  do  desempenho  dos  museus  por  meio  da

implementação de procedimentos de avaliação.

Art. 55 - Constituem objetivos específicos do Sistema Mineiro de Museus:

I  -  promover  a  articulação  entre  as  instituições  museológicas,  respeitando  sua

autonomia jurídico-administrativa, cultural e técnico-científica;

II - estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades museológicas

que  respeitem  e  valorizem  o  patrimônio  cultural  de  comunidades  populares  e

tradicionais, de acordo com as suas especificidades;

III - divulgar padrões e procedimentos técnico-científicos que orientem as atividades

desenvolvidas nas instituições museológicas;

IV  -  estimular  e  apoiar  programas  e  projetos  de  incremento  e  qualificação

profissional de equipes que atuem em instituições museológicas;

V - estimular a participação e o interesse dos diversos segmentos da sociedade no

setor museológico;

VI - estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades educativas e

culturais nas instituições museológicas;

VII  -  incentivar  e  promover  a  criação  e  a  articulação  de  redes  e  sistemas

interestaduais, municipais e internacionais de museus, bem como seu intercâmbio e

integração ao Sistema Mineiro de Museus;

VIII  -  contribuir  para  a  implementação,  manutenção  e  atualização  do  Cadastro

Mineiro de Museus;

IX  -  propor  a  criação e  aperfeiçoamento  de  instrumentos  legais  para  o  melhor

desempenho e desenvolvimento das instituições museológicas no Estado;

X  -  propor  medidas  relativas  à  política  de  segurança  e  proteção  de  acervos,

instalações e edificações;

XI  -  incentivar  a  formação,  atualização  e  valorização  dos  profissionais  de

instituições museológicas;
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XII  -  estimular  práticas  voltadas  para  permuta,  aquisição,  documentação,

investigação,  preservação,  conservação,  restauração  e  difusão  de  acervos

museológicos.

Art. 56 - Poderão fazer parte do Sistema Mineiro de Museus, mediante formalização

de instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente, os museus públicos e

privados,  as  instituições  educacionais  relacionadas  à  área  de  museologia  e  as

entidades afins, na forma da legislação específica.

Art. 57 - Terão prioridade quanto ao beneficiamento por políticas especificamente

desenvolvidas os museus integrantes do Sistema Mineiro de Museus.

Parágrafo único - Os museus em processo de adesão poderão ser beneficiados por

políticas de qualificação específicas.

Art. 58 - Os museus integrantes do Sistema Mineiro de Museus colaboram entre si

e articulam os respectivos recursos com vistas a melhorar e potencializar a prestação

de serviços ao público.

Parágrafo  único  -  A  colaboração  supracitada  traduz-se  no  estabelecimento  de

contratos,  acordos,  convênios  e  protocolos  de  cooperação entre  museus  ou com

entidades públicas ou privadas.

Art. 59 - Os museus integrados ao Sistema Mineiro de Museus gozam do direito de

preferência  em  caso  de  venda  judicial  ou  leilão  de  bens  culturais,  respeitada  a

legislação em vigor.

§ 1º - O prazo para o exercício do direito de preferência é de quinze dias, e em caso

de concorrência entre os museus do Sistema, cabe ao Comitê Gestor determinar qual

o museu a que se dará primazia.

§ 2º - A preferência só poderá ser exercida se o bem cultural objeto da preferência

se integrar na política de aquisições dos museus, sob pena de nulidade do ato.

CAPÍTULO IV

Das Penalidades

Art. 60 - Quem, de qualquer forma, concorrer para a prática lesiva ou omissiva em

relação aos bens culturais dos museus, incide nas penalidades a elas cominadas,

bem como o dirigente, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o

auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo dessa
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conduta de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Art. 61 - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas, individual ou solidariamente,

administrativa, civil e penalmente nos casos de infração cometida por decisão de seu

representante  legal  ou  contratual,  ou  de  seu  órgão  colegiado,  no  interesse  ou

benefício de sua entidade, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,

autora, co-autora ou partícipes do mesmo fato.

§ 2º - Entre as penalidades existentes preferir-se-á as de prestação de serviços à

comunidade, por pessoa jurídica e física, bem como às de multa, cujo valor reverterá

em favor da conservação, preservação ou restauração do bem lesionado.

Art.  62  -  Sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  pela  legislação  federal,  em

especial os arts. 62, 63 e 64, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o não-

cumprimento  das  medidas  necessárias  à  preservação  ou  correção  dos

inconvenientes e danos causados pela degradação, inutilização e destruição de bens

dos museus sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 Ufemgs

(dez  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  e,  no  máximo,  a  1.000  (mil)

Ufemgs, agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica,

vedada sua cobrança pelo Estado se já tiver sido aplicada pelo Município;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder

público, pelo prazo de cinco anos;

III  -  à  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de cinco anos;

IV - à vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo prazo de cinco

anos;

V - à suspensão parcial de sua atividade.

§  1º  -  Sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  artigo,  é  o

transgressor  obrigado  a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  aos  bens

musealizados e a terceiros prejudicados.

§  2º  -  No  caso  de  omissão  da  autoridade,  caberá  à  entidade  competente  a

aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.
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§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da

perda,  restrição  ou  suspensão  será  atribuição  da  autoridade  administrativa  ou

financeira que tiver concedido o benefício, incentivo ou financiamento.

§ 4º - Verificada a reincidência, a pena de multa será agravada.

CAPÍTULO V

Das Disposições Finais 

Art.  63  -  Os  museus  adequarão  suas  estruturas,  recursos  e  ordenamentos  ao

disposto nesta lei no prazo de cinco anos contados da data de sua publicação.

Art. 64 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  O  projeto  define  o  Sistema  Mineiro  de  Museus,  cujos  principais

objetivos  são  os  de  promover  a  interação  entre  os  museus,  a  disseminação  de

conhecimentos  específicos  no  campo  museológico,  a  gestão  integrada  e  o

desenvolvimento de ações voltadas para as áreas de aquisição de bens, capacitação

de recursos humanos, documentação e pesquisa. Ainda de acordo com o projeto, é

dever  dos  museus  elaborar  e  implantar  um  plano  museológico,  que  definirá  sua

missão básica e a sua "função específica na sociedade".

Segundo o art. 24, inciso VII, da Constituição Federal:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico (...);”

“Art. 23 - É da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios: 

(...)

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e

cultural (...)

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de

outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
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(...)”.

O  projeto  de  lei  em  apreço  tem  embasamento  nas  disposições  constitucionais

referidas, que demonstram a sua constitucionalidade.

Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste 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 LEI Nº 1.067/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.894/2008)

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de afixação,  nas proximidades das  piscinas,  de

placa indicativas de sua profundidade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os prédios, edifícios de apartamentos, casas residenciais e comerciais,

condomínios horizontais e verticais, clubes, parques, associações e outras entidades

congêneres,  particulares  ou  públicos  em  cujas  instalações  houver  piscinas  ficam

obrigados a fixar, nas proximidades das piscinas, placas de advertência aos usuários

contendo  informações  sobre  a  profundidade  das  piscinas,  bem  como  placas  de

proibição ou permissão de mergulho.

Art. 2º - As placas descritas no artigo anterior, de fácil compreensão, deverão ser

afixadas sempre nas bordas das piscinas, e conter ainda as seguintes informações:

I - as profundidades mínimas e máximas das piscinas;

II - a instrução de proibição de mergulho em piscinas de pequena profundidade e

impróprias para o mergulho;

III - a instrução de permissão de mergulho em piscinas de grande profundidade;

IV  -  instrução  de  que,  crianças  menores  de  12  anos  de  idade,  deverão  estar

acompanhadas de seus responsáveis.

Art.  3º  -  Os infratores das disposições desta lei  ficam sujeitos, sem prejuízo de

outras sanções, às seguintes penalidades:

I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a regularização da

situação, desde que não haja risco iminente de natureza higiênico-sanitária;

II - multa;

III - interdição temporária; e
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IV - interdição definitiva.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Regulamentar a prevenção de acidentes em piscinas públicas e de uso

coletivo é de incontestável importância, haja vista os dados relativos à gravidade e à

extensão  dos  danos  produzidos  pelos  acidentes  por  mergulho,  bem  como  à

constatação  feita  por  pesquisadores  do  assunto  de  que  a  maior  causa  desses

acidentes  é  o  absoluto  desconhecimento  da  relação  mergulho-lesão  medular  por

parte  dos  usuários  de  piscinas.  É  inadmissível  que,  anualmente,  centenas  de

pessoas, a maioria jovens entre 15 e 24 anos, sejam vitimadas de modo tão grave – a

ponto  de  se  tornarem  tetraplégicas  –  em  virtude  de  ignorância  dos  riscos  que,

involuntariamente, assumem quando mergulham de ponta em piscinas.

É preciso criar uma cultura de segurança, de âmbito estadual, destinada ao uso de

piscinas, pois, de outro modo, torna-se difícil, senão impossível, mudar o quadro de

ocorrência de lesões medulares, lesões cerebrais, fraturas e mortes por afogamento

relacionadas a piscina. A despeito de os códigos sanitários destinarem-se a legislar,

em  nível  local,  sobre  a  segurança  do  cidadão  em  instalações  urbanas,  aí

consideradas  as  piscinas  de  todos  os  tipos,  o  que  se  nota  é  a  quase  completa

ausência de preocupação com a prevenção de acidentes em piscinas. A maioria dos

códigos sanitários,  no  que diz respeito às  piscinas,  limita-se a tratar  de  questões

relativas  à qualidade da água e à  higiene de vestiários  e instalações adjacentes.

Pouco ou nada se fala sobre a marcação de profundidade.

Esta proposição tem como objetivo dar maior segurança aos usuários e às crianças

que  se  utilizam,  nos  momentos  de  lazer,  de  piscinas  em  prédios,  edifícios  de

apartamentos, casas residenciais e comerciais, condomínios horizontais e verticais,

clubes,  parques,  associações  e  outras  entidades  congêneres,  particulares  ou

públicas.

Tais acidentes, segundo os estudos e estatísticas realizadas, ocorrem por ausência

de regulamentação desse setor, pela inexistência de advertência ou alerta em relação

à profundidade, proibição ou permissão de mergulho.
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Quanto às crianças menores de 12 anos de idade, o estudo apontou que se faz

necessária  a  proibição  de  que  elas  utilizem  piscinas  sem  a  presença  ou

acompanhamento de um responsável, para evitar o grande número de afogamentos,

o que pode gerar além de mortes, inúmeros casos de paralisia cerebral.

Daí a necessidade de lei  estadual que discipline e padronize o uso de piscinas,

objetivando a  prevenção de acidentes  – não apenas os  chamados  acidentes por

mergulho, mas também os afogamentos, as quedas e outros tipos de acidentes.

Pelo  exposto,  solicito  aos  nobres  pares  desta  Casa  de  Leis  para  que  juntos

possamos,  com a presente  propositura,  evitar  que cidadãos  mineiros  possam ser

objeto de acidentes em nossas piscinas,

-  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 1.068/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.018/2010) 

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile em bares e restaurantes no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  bares  e  restaurantes  estabelecidos  no  Estado,  onde  são

comercializadas refeições ao público, ficam obrigados a oferecer cardápios em braile

para atendimento aos portadores de deficiência visual.

Art.  2º  -  Os cardápios  deverão estar  expostos em local  de  fácil  acesso para  o

portador de deficiência visual ou de seu acompanhante, contendo o nome dos pratos,

ingredientes usados no preparo, relação de bebidas e sobremesas, outros produtos

oferecidos e seus respectivos preços.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar:

I - a sanção a ser aplicada em caso de descumprimento desta lei;

II - o órgão que deverá promover a fiscalização e aplicar as possíveis multas;

III  -  as  formas  como  serão  encaminhadas  reclamações  e  denúncias  do

descumprimento desta lei.

Art.  4º  -  Fica  fixado  um  prazo  de  noventa  dias  para  os  bares  e  restaurantes
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instalados e em funcionamento no Estado se adequarem às normas estabelecidas

nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem como objetivo determinar que bares e restaurantes

instalados e em funcionamento no Estado de Minas Gerais garantam aos deficientes

visuais  cardápios  em  braile  com  todas  as  informações  dos  produtos  e  alimentos

oferecidos nesses estabelecimentos, seguidos de seus respectivos preços. É um ato

de cidadania e respeito às pessoas portadoras de necessidades especiais. Trata-se

de medida necessária,  uma vez que frequentar bares e restaurantes não constitui

apenas uma opção de lazer, é uma atividade constante da vida moderna, em que o

hábito de fazer refeições ou lanches fora de casa se torna cada vez mais comum e

necessário.

A oferta de cardápio em braile possibilitará aos deficientes visuais mais uma opção

para a autonomia necessária no dia a dia, pois, ao frequentar ambientes comuns a

todos, devem ser tratados de forma igualitária, sem necessidade de estarem sempre

na presença de um acompanhante.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 936/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.069/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.857/2010)

Dispõe sobre  a afixação de horários  nos terminais  rodoviários  intermunicipais  e

interestaduais no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais que atuam

no Estado, obrigadas a afixar nos terminais rodoviários os horários previstos para a

saída e a chegada dos ônibus.

Parágrafo único -  A afixação dos  horários  deve ser  feita  em locais  visíveis  aos

usuários.
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará na aplicação de uma

multa de 10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência) à empresa infratora,

renovável a cada nova autuação.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa obrigar as empresas de ônibus intermunicipais

e interestaduais a afixar nos terminais rodoviários os horários de saída e a chegada

dos seus ônibus. A medida tem como objetivo facilitar a visualização dos horários

pelos consumidores, tendo em vista que a prática estabelecida pelas empresas é a

de disponibilizar estes horários através de uma central de atendimento ou da internet.

Dessa  forma,  verifica-se  que  os  usuários  desse  serviço  são  prejudicados,  pois,

chegando ao terminal rodoviário, sem ter acesso aos horários previamente, terão que

enfrentar a fila do balcão de compras de passagens para obter informações acerca

dos horários de saída dos ônibus.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos meus pares para 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 1.070/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.856/2010)

Estabelece normas para ampliação da permeabilidade do solo, com o plantio de

espécies arbóreas e manutenção das existentes, nos grandes centros urbanos do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável,  deverá  estabelecer,  ouvidos  os  Municípios,  normas

para  ampliar  as  áreas  de  permeabilidade  do  solo  urbano,  com  plantio  de  novas

espécies arbóreas e manutenção permanente das espécies existentes.

Art. 2º - Entenda-se como ampliação da permeabilidade do solo a retirada do maior

número  possível  de  revestimentos  artificiais  e  desnecessários  que produzam  sua

impermeabilização.
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§ 1º - Nos locais onde existam árvores, as calçadas devem ser o mais possível

recortadas em seu entorno, para permitir a permeabilidade do solo, a respiração e a

melhor  alimentação  das  árvores,  sem  dificultar  a  passagem  de  pedestres  nem

obstruir as entradas de garagens.

§ 2º - Em caso de corte da capa impermeabilizante em local onde não haja árvore

plantada, nele deve-se realizar imediatamente o plantio de espécies a ele adequadas,

segundo os critérios  técnicos definidos pelo setor  competente,  após a retirada do

entulho produzido pelo corte.

§ 3º -  Fica determinada a retirada de toda e qualquer contenção no entorno de

árvores, arbustos e jardins que venha a inviabilizar a filtragem da água pelo solo,

podendo,  sob a responsabilidade do morador,  ser  instalado aramado ou qualquer

elemento decorativo que proteja o espaço.

Art. 3º - O plantio de novas espécies arbóreas em locais públicos deve ser realizado

sempre  sob  a  supervisão  de  técnicos  especializados  e  em  lugares  onde  haja

possibilidade de ser retirada a capa impermeabilizante.

Parágrafo  único  -  O  proprietário  particular  que desejar  obter  plantio  gratuito  de

algum tipo  de  espécie  arbórea em seu terreno  poderá solicitá-lo  através  do  sítio

eletrônico oferecido pelo governo do Estado.

Art. 4º - O Estado e os Municípios poderão firmar convênios para implementar o

plantio, manutenção e poda do conjunto das espécies existentes nas áreas urbanas

de  cada  Município,  através  de  pessoal  próprio  especializado  ou  de  empresas

especializadas, por meio de licitação.

Parágrafo único - No caso do plantio, poda e manutenção de árvores plantadas sob

rede elétrica, que requerem utilização de técnicos especializados, deverá ser incluída

no  convênio  a  companhia  concessionária  responsável  pelo  fornecimento  de

eletricidade para a região em que se fizer necessário o serviço. 

Art. 5º - O cumprimento das disposições desta lei e a realização dos convênios a

que se refere o art. 4º correrão à conta de dotações orçamentárias das secretarias de

Estado  competentes,  dos  Municípios  e  das  companhias  concessionárias

responsáveis pelo fornecimento de eletricidade.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Acreditamos  serem  do  conhecimento  de  toda  a  população  os

benefícios  gerados  pela  arborização  dos  espaços  nos  grandes  centros  urbanos.

Sabemos como pode ser nitidamente observado o bem-estar que proporcionam à

população as sombras das árvores em dias de calor intenso. Nos bosques, terrenos

particulares e até mesmo nas nossas florestas, a presença de árvores melhora muito

a qualidade de vida da população. Outro aspecto importante no plantio de espécies

arbóreas é que ele propicia redução substancial dos níveis de ruídos em função da

cortina que elas criam contra eles. As árvores e arbustos nos proporcionam também

uma estética  favorecida  não  só  pela  beleza  de  suas  texturas  como pelo  tipo  de

floração e frutos, que inclusive servem de alimento para os cidadãos e a fauna, além

de absorverem, refletirem e transmitirem a radiação térmica em dias de calor intenso.

Em  pleno  verão,  a  população  sofre  com  as  altas  temperaturas,  que  afetam  em

demasia a saúde do povo, principalmente dos mais idosos. Além disso, os ventos,

que aumentam o conforto do ambiente, são favorecidos pela presença da vegetação,

que,  segundo os manuais,  propicia  uma diferença de temperatura entre  as  áreas

urbana e rural que chegaria a 10ºC.

Infelizmente,  muitas  áreas  urbanas  encontram-se sem  nem  uma árvore  sequer.

Quando as fortes precipitações ocorrem, as águas não encontram o caminho para

serem absorvidas pela terra, em função das calçadas e pistas asfaltadas, que são

capas impermeabilizantes potentes sobre o  solo,  tendo somente  como escape os

nossos  dutos  e  rios,  que  frequentemente  não  suportam  o  volume  de  água.  A

consequência  são as  enchentes,  que acabam prejudicando de várias  maneiras  a

população  e  levando  a  grandes  gastos  dos  governos  para  enfrentá-las.  Essas

situações  pioram quando há vegetação  sobre  áreas  onde  existem condutores  de

correntes elétricas, que, com ventos fortes e o péssimo estado de conservação de

alguns espécimes de vegetação de médio e grande porte, acabam por piorar mais

ainda o caos já existente nas regiões afetadas. Em ambos os casos é importante

ressaltar que, além dos transtornos e prejuízos financeiros, vidas humanas já foram

ceifadas devido ao descaso.
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Até os dias de hoje, as soluções adotadas são paliativos. Temos de tomar atitudes

mais consistentes para que a relação entre meio ambiente e infraestrutura urbana se

processe levando em conta as necessidades da produção e da preservação. Temos

que integrar o verde, que tantos benefícios nos traz, ao ambiente construído.

Assim, este projeto de lei é uma tentativa de conscientizar a população e orientar os

governantes quanto à importância de potencializarmos a instalação de áreas verdes

nos espaços públicos e facilitarmos o escoamento das águas para mitigar as mazelas

causadas pelas grandes tempestades, principalmente no verão.

-  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 1.071/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.808/2010)

Dispõe sobre a reorganização do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica, nos termos desta lei, reorganizado o Sistema de Bibliotecas Públicas

do Estado.

Art.  2º  -  Todas  as  instituições  de  ensino  públicas  do  Estado  deverão  manter

bibliotecas públicas.

§ 1º - Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um titulo

para cada aluno matriculado, cabendo ao Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado

determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade.

§  2º  -  Os sistemas  de ensino  público  do  Estado deverão desenvolver  esforços

progressivos  para  que  a  universalização  das  bibliotecas  escolares,  nos  termos

previstos neste artigo, seja efetivada num prazo máximo de cinco anos.

Art. 3º - Fica criada a Biblioteca Virtual do Estado.

§ 1º -  O Governador do Estado definirá,  por meio de decreto,  as  atribuições,  a

estrutura, o corpo funcional e o espaço físico para efetivação da Biblioteca Virtual do

Estado.

§  2º  -  A Rede  de  Escolas  do  Governo  deverá  promover  e  manter  acesso  à

Biblioteca Virtual do Estado.
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§ 3º - O Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas do Governo deverá ser

integrado e articulado com a Biblioteca Virtual do Estado.

Art. 4º - O Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado tem como objetivos principais:

I - garantir a todos o acesso às fontes de cultura e apoiar e incentivar a difusão do

conhecimento;

II - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e às artes,

para a população em geral;

III - garantir o acesso à formação e à informação, de acordo com as necessidades

dos usuários do Sistema;

IV  -  promover  e  estimular  o  hábito  a  leitura  nas  escolas  públicas,  entre  os

estudantes e na população em geral;

V -  arquivar,  expor e dispor para consulta e pesquisa livros,  documentos,  fotos,

acervos e patrimônios;

VI - promover o acesso, através dos meios de comunicação de massa, a programas

de incentivo à leitura, à discussão das artes, à transmissão do conhecimento e de

difusão da língua portuguesa, realizados pelo Sistema de Bibliotecas Públicas;

VII - promover o acesso, através da rede eletrônica, à Biblioteca Virtual do Estado,

onde se poderão realizar pesquisas e consultas de títulos, autores e assuntos;

VIII - propor e efetivar planos, programas e projetos de estímulo à leitura, de difusão

da cultura, do conhecimento e de difusão da língua portuguesa;

IX - promover campanhas de incentivo à leitura e de difusão da língua portuguesa,

e programas de visitação às bibliotecas públicas; 

X - incentivar a expansão e a integração das bibliotecas públicas nos Municípios do

Estado;

XI  -  desenvolver  programas de assistência técnica às  bibliotecas integrantes do

Sistema, em conformidade com as necessidades locais;

XII - propiciar às bibliotecas a expansão de suas atividades culturais;

XIII  -  capacitar  bibliotecários  e  funcionários,  para  atendimento  ao  público  e

funcionamento do Sistema;

XIV - estabelecer e manter instalações, equipamentos e máquinas para acesso à

rede eletrônica de computadores.
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Art. 5º - Poderão participar do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado, mediante

a celebração de convênios com o governo do Estado, por sua Secretaria de Cultura,

todas as bibliotecas públicas pertencentes aos Municípios situados no território do

Estado. 

Art. 6º - Poderão também participar do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado

as bibliotecas associadas ou conveniadas com bibliotecas públicas pertencentes aos

Municípios.

Art. 7º - O órgão responsável pela supervisão do Sistema de Bibliotecas Públicas

do Estado é a Unidade de Bibliotecas e Leitura.

Art. 8º - À Unidade de Bibliotecas e Leitura cabem as seguintes atribuições:

I - administrar e monitorar o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado, de acordo

com os objetivos desta lei;

II - formular, planejar, implementar e avaliar:

a) a política cultural para as bibliotecas do Estado;

b) as políticas de incentivo e promoção à leitura, em conformidade com a política

cultural do Estado;

III - coordenar, propor diretrizes e orientação normativa quanto à consecução dos

objetivos do Sistema;

IV - propor e promover a execução de planos, projetos e programas que objetivem a

expansão do hábito de leitura, bem como o funcionamento adequado e a preservação

da qualidade de serviço do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado;

V - apoiar e implementar ações, programas e projetos de formação, capacitação e

atualização profissional:

a) do pessoal das bibliotecas públicas;

b) para gerência e desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura;

VI - organizar e administrar o cadastramento de livros e periódicos existentes nas

bibliotecas do Estado e títulos, autores e assuntos disponíveis na Biblioteca Virtual do

Estado;

VII - apoiar e zelar pela preservação e conservação do acervo, dos patrimônios e

equipamentos do Estado e dos Municípios;

VIII - providenciar a celebração de convênios entre o Governador do Estado, por
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sua Secretaria de Cultura, e entidades públicas ou privadas, municipais, estaduais,

nacionais ou internacionais, visando atingir os objetivos do Sistema;

IX  -  administrar  os  convênios  de  que  trata  o  inciso  anterior  e  fiscalizar  as

correspondentes prestações de contas;

X - dar orientação aos Municípios em seus projetos de implantação ou expansão de

bibliotecas públicas, indicando normas e procedimentos;

XI - produzir textos de interesse para o Sistema;

XII - disseminar práticas que estimulem o aperfeiçoamento continuo da gestão dos

serviços das bibliotecas e contribuir para sua informatização;

XIII  -  propor  e promover a aquisição centralizada de obras e equipamentos e a

integração dos acervos das bibliotecas públicas, para a manutenção dos serviços de

consulta, pesquisa, exposição e empréstimo de obras;

XIV - elaborar normas e procedimentos técnicos que sirvam de orientação para os

funcionários e para os responsáveis por bibliotecas públicas;

XV - promover a organização, implantação e manutenção de um cadastro estadual

das bibliotecas públicas; 

 XVI - promover a organização de programas culturais, de visitação e exposições

nas bibliotecas do Sistema;

XVII  -  promover  a  realização  de  cursos  para  o  desenvolvimento  dos  recursos

humanos do Sistema;

XVIII  -  propor  e  promover  campanhas  de  incentivo  à  leitura  e  à  difusão  e

conhecimento da língua portuguesa escrita e falada;

XIX - apoiar e subsidiar as demais unidades da Secretaria de Cultura na elaboração

e execução de planos, programas e projetos correlatos;

XX - produzir e promover a publicação de informações e estatísticas sobre sua área

de atuação. 

Art.  9º  -  Ao  Coordenador  da  Unidade  de  Bibliotecas  e  Leitura,  além  de  outras

atribuições estabelecidas por lei ou decreto, compete, no que tange ao Sistema de

Bibliotecas do Estado:

I - submeter ao Secretário de Cultura, minutas de convênio;

II - coordenar a elaboração do programa geral de trabalho do Sistema;
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III - dar a orientação para utilização de recursos de qualquer espécie à disposição

do Sistema;

IV - aprovar as normas e manuais de procedimentos técnicos;

V - zelar pelo cumprimento das cláusulas dos convênios firmados;

VI - elaborar relatórios sobre o Sistema.

Art. 10 - As bibliotecas públicas do Estado permanecerão abertas todos os dias,

exceto domingos e feriados, das oito às vinte e duas horas.

Parágrafo único - Para tanto, o governo do Estado deverá prover os meios e os

recursos humanos para funcionamento do Sistema de Bibliotecas Públicas.

Art.  11  -  O  apoio  administrativo  e  os  meios  necessários  ao  funcionamento  do

Sistema  de  Bibliotecas  do  Estado  serão  providos  pela  Secretaria  de  Estado  da

Cultura, com recursos destinados para tanto.

Art.  12 -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações próprias, contidas no orçamento em vigor.

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Intelectuais  como  Rui  Barbosa,  Monteiro  Lobato,  Darcy  Ribeiro  e

Marilena Chauí sempre defenderam a criação de inúmeras bibliotecas em nosso país,

para que o povo lesse e adquirisse mais conhecimento. O Brasil possui, atualmente,

2767 livrarias para uma população de 190 milhões de habitantes, o que representa

uma proporção  de  uma livraria  para  cada  70  mil  habitantes.  A Organização  das

Nações Unidas recomenda a proporção de uma livraria para cada 10 mil habitantes.

O governo brasileiro  distribui,  através  do  Fundo Nacional  de  Desenvolvimento  da

Educação - FNDE-MEC -, anualmente, 127 milhões de livros.

Quanto à leitura, de acordo com a ONU, o brasileiro lê em média 1,8 livro por ano, o

colombiano 2,4 e o argentino 4 livros por ano. Ainda segundo pesquisa da Unesco de

2002,  sobre  leitura  nas  escolas,  um  estudante  argentino  lê  0,9  livros  por  ano,

enquanto  um  estudante  brasileiro  lê  4  livros  por  ano,  sendo  o  desempenho  dos

estudantes da América Latina considerados alguns dos piores do mundo. Encontram-

se no nível 1, ou abaixo, indicando que são estudantes que têm sérias dificuldades
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em  utilizar  a  leitura  como  uma  ferramenta  para  avançar  e  ampliar  seus

conhecimentos e habilidades em outras áreas. Também, segundo pesquisa da World

Report Reports Worldwide de 2005, os brasileiros gastam 5,2 horas por semana com

leitura, um dos índices mais baixos nessa pesquisa sobre hábitos das populações

nacionais. O Brasil estaria na 27ª colocação entre os países pesquisados, muito atrás

de países como a Venezuela e a Argentina.

O Sistema Nacional de Bibliotecas foi criado em 1992. No entanto, é um sistema

que  precisa  ser  melhorado  em  muito.  Necessitamos  de  mais  bibliotecas;  de  um

número de livros  e títulos  muito  maior;  de  que as bibliotecas fiquem mais  tempo

abertas;  de  que  haja  maior  acesso,  através  de  meios  eletrônicos;  e  que  haja

suficientes equipamentos e instalações para que se faça o acesso.

Formação e informação são, não só, fundamentais, como também estratégicas. As

grandes  nações  do  mundo  se  preparam  para  uma  revolução  nos  campos  do

conhecimento e da comunicação. Se não nos prepararmos, ficaremos muito atrás.

Precisamos  dar  condições  para  que  a  atual  geração  e  as  futuras  estejam  em

condições de competir e viver em um novo mundo que se avizinha. Para tanto, esta

lei tenta propor algumas soluções que responderão às demandas de desenvolvimento

rumo a essas novas realidades. É com esse intuito que apresentamos este projeto à

Casa.

- 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 1.072/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.058/2010)

Disciplina o horário para ligações de empresas de “telemarketing”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de “telemarketing” não poderão efetuar contatos com clientes

fora do horário comercial.

§ 1° - São também consideradas empresas de “telemar keting”, para os fins desta

lei, as empresas de cobrança que se utilizem desse serviço, bem como os demais

estabelecimentos que efetuem suas atividades através do telefone.

§ 2° - O horário comercial, para efeito do disposto  nesta lei, compreende o período
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das oito às dezoito horas, de segunda a sexta-feira, e das oito às treze horas, aos

sábados.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto visa delimitar horário para que as empresas de cobrança

façam contatos telefônicos com clientes ou devedores.

Com relação ao serviço de “telemarketing”, vêm sendo obtidas melhorias para o

consumidor,  como a lei  que criou o cadastro de bloqueio dessas ligações (Lei  n°

16.135, de 2009), para que elas sejam recebidas somente por quem tem interesse

nelas.  Ocorre  que  as  empresas  de  “telemarketing”,  bem  como  as  de  cobrança,

utilizam-se  desse  serviço  em  horários  inconvenientes,  ultrapassando  o  limite  da

razoabilidade e expondo o consumidor a situações de extremo desconforto.

A Constituição  Federal  assegura  a  competência  dos  Estados  para  estabelecer

medidas que visem a melhoria das relações de consumo, em seu art. 24, inciso III:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

I - (...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”.

O objetivo da proposição, desta forma, é de extrema importância para assegurar o

direito do consumidor e para protegê-lo de uma prestação de serviço inadequada.

Diante do exposto, esperamos a análise desta proposta e sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.073/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.057/2010)

Cria o Programa Mineiro de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Programa de Assistência aos

Portadores de Doença Celíaca.
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Art. 2º - Para garantir a efetiva implantação do programa, fica assegurado o acesso

gratuito à realização de exames específicos para o diagnóstico da doença celíaca,

mediante prescrição médica, em todas as unidades públicas de saúde do Estado de

Minas Gerais.

§ 1º - Os exames referidos no “caput” deste artigo realizados através da coleta de

sangue, são os seguintes:

I - anticorpo antigliadina IgG e IgA;

II - anticorpo antiendomísio IgA;

III - anticorpo antitransglutaminase IgA;

IV - Iga sérica.

§ 2º  -  Na necessidade de diagnóstico mais  preciso,  quando o médico entender

necessário, os hospitais da rede pública deverão possibilitar a realização do exame

de biópsia do intestino delgado.

Art. 3º - Fica assegurado o repasse de periodicidade mensal, através da Secretaria

da Saúde do Estado, de cesta básica composta de produtos isentos de glúten, aos

portadores de doença celíaca,  desde que a renda familiar  seja comprovadamente

inferior a dois salários mínimos.

Parágrafo  único  -  A cesta  básica  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  será

composta de:

I - macarrão de arroz ou milho;

II - farinha de arroz;

III - fécula de batata;

IV - biscoitos sem glúten;

V - outros produtos especiais, a critério do órgão responsável.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  doença  celíaca  é  uma  intolerância  permanente  ao  glúten  que

acomete indivíduos com predisposição genética.

Geralmente se manifesta na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida (na

introdução  de  alimentação  à  base  de  papinhas  engrossadas  com  cereais  como
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bolachas, pão, sopinhas de macarrão, etc.), podendo surgir em qualquer idade, até

mesmo no adulto. 

Este projeto de lei  objetiva estabelecer um programa mineiro de assistência aos

portadores dessa enfermidade, a fim de assegurar melhores condições de saúde aos

indivíduos que sofrem desta patologia.

A Constituição da República Federativa do Brasil, na legislação que fundamenta a

saúde, traz o seguinte:

“Art.  196  -  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Estudos recentes sobre a doença celíaca comprovam que ela está se tornando uma

epidemia de maior prevalência no mundo entre as patologias autoimunes existentes.

Assim  sendo,  torna-se  fundamental  a  investigação  dela  em  pacientes  com  os

sintomas clássicos, tais como: diarréia, desnutrição, perda de peso, assim como em

alterações  do  esmalte  dentário,  anemia  ferropriva  refratária  ao  tratamento,

hipotireoidismo, baixa estatura, osteoporose e osteopenia, esterilidade e aborto de

repetição,  diabetes,  epilepsia,  síndrome  de  Down,  síndrome  de  Turner,  autismo,

dermatite herpetiforme, etc.

É fato que o correto tratamento alimentar do portador da doença celíaca possibilita

ao indivíduo ter uma vida com qualidade e menos ônus às esferas governamentais.

Assim sendo, faz-se necessário garantir subsídios para alimentação do portador de

doença celíaca carente, para famílias com renda inferior a dois salários mínimos, por

meio da distribuição de cestas básicas específicas com ingredientes alimentares para

o preparo de alimentação isenta de glúten com periodicidade mensal.

Assim sendo, o Programa de Assistência aos Portadores de Doença Celíaca viria a

diminuir  consideravelmente  os  prejuízos  à  saúde  e  as  despesas,  por  meio  do

diagnóstico precoce da enfermidade e do adequado tratamento alimentar.

Isto posto, temos a certeza de que esta proposição terá um trâmite acelerado nas

comissões e será aprovada nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.074/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.056/2010)

Dispõe sobre  a  proibição de acúmulo  das  funções  de motorista e  trocador  nos

ônibus coletivos do transporte público do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  vedado  ao  motorista  exercer  as  atividades  inerentes  à  função  do

cobrador  nos  ônibus das concessionárias  de serviço  público  do  Estado de Minas

Gerais.

Art. 2º - Entende-se por atividades inerentes à função de cobrador:

I - cobrança de passagens;

II - verificação dos cartões de passe dos passageiros;

III - qualquer outra mencionada pela Classificação Brasileira de Ocupações.

Art. 3º - A vedação contida no art. 1º desta lei não se aplica aos veículos coletivos

de uma porta.

Art. 4º - As empresas terão o prazo de quarenta e cinco dias para se adequarem a

esta lei.

Art. 5º - O descumprimento desta lei sujeita as empresas ao pagamento de uma

multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o veículo será retirado de circulação e a

empresa multada em 2.000 Ufemgs.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  É  notório  o  caos  no  serviço  público  de  transporte  coletivo  e

desnecessário  citar  todos  os transtornos suportados  pela  comunidade,  que fica  à

mercê das empresas que dominam a atividade.

Algumas  empresas  passaram  a  extinguir  a  função  do  cobrador,  como se  essa

atividade pudesse ser exercida pelo mesmo funcionário que dirige o coletivo.

É assim que algumas linhas contam apenas um funcionário, que, além de guiar o

veículo e realizar manobras para entrada e saída de passageiros, fica responsável
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pelo recebimento do dinheiro da passagem, tudo isso ao mesmo tempo.

Ocorre que,  quando está  ao  volante,  o motorista deve ficar  atento  somente  ao

trânsito e aos pontos de parada, para que possa efetivamente realizar com segurança

a sua atividade. Dividir  a  atenção do motorista com o recebimento de passagem,

conferência  de  passe,  devolução  de  troco  e  questionamentos  dos  passageiros  é

perigoso, coloca em risco a segurança de todos, e, como não poderia ser diferente,

beneficia somente as empresas, que continuam a prestar um péssimo serviço. Isso

porque,  apesar  da  nítida  redução  do  custo  do  serviço,  por  haver  menos  um

funcionário por veículo, o preço das passagens não sofre qualquer diminuição.

Vale ressaltar que as duas funções estão definidas na Classificação Brasileira de

Ocupações  e  possuem  distintas  atividades,  o  que  torna  impraticável  a  sua

acumulação.

Diante  do  exposto,  a  regulamentação  das  atividades  relacionadas  ao  serviço

público de transporte coletivo visa garantir a segurança no trânsito, e por isso merece

a atenção de todos.

Conto, assim, com a colaboração de todos os Deputados para aprovação deste

projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.075/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.959/2010)

Torna obrigatória a informação, nas embalagens de produtos comercializados no

âmbito do Estado, sobre o número de empresas existentes no Brasil que as reciclam

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado deverão

informar o número de empresas existentes no Brasil que as reciclam.

§ 1º - As embalagens de que trata este artigo deverão conter a expressão “Este

produto é reciclado por ... empresas brasileiras”, devendo a lacuna ser preenchida

com o número de empresas que realizam a reciclagem.

§ 2º  -  No caso de embalagens compostas por  materiais diversos, a informação
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deverá especificar quantas empresas brasileiras reciclam cada material.

§ 3º - Caso o produto não seja reciclável ou reciclado, a embalagem deverá conter,

respectivamente, as seguintes expressões: “Este produto não é reciclável”, ou “Este

produto não é reciclado no Brasil”.

Art. 2º - Os fabricantes dos produtos de que trata esta lei deverão manter em suas

páginas na internet  a relação das empresas de que trata o art.  1º  atualizada,  no

mínimo, semestralmente.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  produtos  importados,  cujos  fabricantes  não

disponibilizem  em  português  a  relação  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo,  a

responsabilidade por sua informação é da empresa que põe o produto à venda para o

consumidor final.

Art. 3º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas

na legislação em vigor, sujeita o infrator às seguintes sanções:

I - multa de duzentas Ufemgs por ocorrência, que será cobrada em dobro em caso

de reincidência;

II  -  cassação  da  inscrição  estadual,  no  caso  de  duas  ou  mais  reincidências

consecutivas.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  infrator  o

estabelecimento que armazena o produto em desacordo com o disposto no art. 1º,

para fins de comercialização, ainda que o destinatário não seja o consumidor final.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência:

I  - a reclamação do consumidor,  ou interessado, perante o estabelecimento que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III - a comunicação da infração diretamente ao Procon, à autoridade policial ou à

Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  O destino do lixo é,  notoriamente,  uma das grandes preocupações

ambientais atuais. Uma das formas de amenizar esse problema num cenário mundial

que caminha cada vez mais para o excesso de consumo é a reciclagem. Esta, porém,

ainda  avança  a  passos  curtos.  De  um  lado,  há  muitas  iniciativas  por  parte  da

sociedade civil  organizada,  com a criação de cooperativas de  coleta de  materiais

recicláveis e até mesmo com o reaproveitamento de materiais em atividades como

artesanato e construção civil.  A participação do Estado, no entanto, ainda é muito

tímida. Faltam políticas públicas e incentivos para o setor. Um dos gargalos para o

desenvolvimento  da  coleta  seletiva  reside  justamente  na  falta  de  empresas  de

reciclagem e não na falta de coleta. 

Como a  demanda  por  materiais  recicláveis  é  pequena,  não  há  espaço  para  o

crescimento da coleta. Uma das formas de estimular essa atividade é a participação

do  consumidor,  que  pode  optar  por  comprar  produtos  de  empresas  que  têm

responsabilidade  com  o  meio  ambiente.  Havendo  essa  exigência  por  parte  do

consumidor, certamente haverá maior movimentação da iniciativa privada na criação

de  tecnologias  de  reciclagem  ou  reutilização  das  embalagens  usadas  para  a

comercialização de seus produtos. Para que isso ocorra, a informação ao consumidor

é imprescindível. 

Isso posto, submetemos este projeto de lei à avaliação dos nobres pares.

-  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 1.076/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.958/2010)

Cria os  Grupos Locais de Prevenção e Combate a Acidentes e Catástrofes nos

Municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  criados  os  Grupos  de  Combate  e  Prevenção  de  Acidentes  e

Catástrofes nos Municípios do Estado.

Art. 2º - Os acréscimos de despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à

conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O Grupo Local de Prevenção de Acidentes e Catástrofes tem como

objetivo principal  educar a população das áreas urbanas para o enfrentamento de

desastres. No âmbito das associações de bairro já estabelecidas na maior parte dos

Municípios do Estado e de entidades como os Conselhos Comunitários de Segurança

serão  criados  os  grupos  de  cidadãos  voluntários  que  receberão  treinamentos

específicos  para  a  atuação  em  acidentes  como  incêndios,  desabamentos  e

catástrofes  naturais  como  inundações,  vendavais,  deslizamentos  de  terra,  entre

outros.

O Grupo Local de Prevenção de Acidentes e Catástrofes deve agir nos primeiros

instantes após a ocorrência do problema, antes mesmo que as equipes dos órgãos

oficiais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar possam ser mobilizadas e tenham

tempo  de  chegar  ao  local  da  catástrofe.  O  grupo  será  responsável  por  fornecer

orientações à população quanto ao abandono dos locais de maior risco e adoção de

procedimentos de emergência, além de auxiliar o trabalho de bombeiros e policiais. É

importante lembrar que os cidadãos pertencentes à comunidade atingida possuem

conhecimento  do  número  e  localização  de  moradores,  conhecem  os  caminhos  e

trajetos no interior do bairro e são, dessa forma, as pessoas mais indicadas a auxiliar

policiais,  membros  de  equipes  de  resgate e  bombeiros.  O  grupo também poderá

prestar  primeiros  socorros  aos  acidentados,  desde  que  seus  membros  possuam

certificação adequada para tal atividade.

Além  da  atividade  de  enfrentamento  de  acidentes  e  catástrofes,  os  grupos

trabalharão na prevenção das tragédias fornecendo orientação aos moradores das

comunidades quanto à escolha de locais adequados para a construção de moradias,

prevenção a incêndios  e vazamentos de gás, organização de buscas de pessoas

desaparecidas, entre outros.

O  treinamento  dos  membros  dos  grupos  deverá  ser  oferecido  pelo  Corpo  de

Bombeiros,  Polícia  Militar,  Cruz  Vermelha,  Defesa  Civil,  entre  outros  órgãos.  Os

grupos poderão também firmar parcerias com empresas privadas, organizações não
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governamentais e entidades estrangeiras a fim desenvolver suas atividades.

Muitos países já implementaram iniciativas como a proposta neste projeto de lei e

os  resultados  positivos  têm  superado  as  expectativas.  Nos  Estados  Unidos  há  o

programa denominado Community Emergency Response Team criado pelo corpo de

bombeiros da cidade de Los Angeles em 1985. Os grupos locais, chamados de Cert

realizam palestras e treinamentos para moradores que têm como principal objetivo a

diminuição do número de vítimas fatais  e feridos em acidentes e catástrofes.  Em

locais propensos a terremotos, incêndios florestais e deslizamentos, como é o caso

do estado norte-americano da Califórnia,  os membros do Cert são os primeiros a

chegar aos locais atingidos pelas catástrofes, prestando os primeiros atendimentos a

vizinhos,  organizando abrigos, buscando pessoas desaparecidas e assim evitando

maiores riscos à vida de moradores e maiores perdas patrimoniais.

Diante  da  relevância  da  proposta  apresentada,  solicito  aos  nobres  pares  que

aprovem este 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 1.077/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.065/2010)

Dispõe sobre multa por dano ambiental caracterizado por qualquer ato que implique

o depósito de lixo em via ou logradouro público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado praticar qualquer ato que implique o depósito de lixo em via ou

logradouro público.

§ 1º  -  Considera-se lixo,  para  os fins desta lei,  todo e qualquer  resíduo sólido,

orgânico  ou  inorgânico,  de  origem  doméstica,  comercial,  industrial,  hospitalar  ou

especial, resultante das atividades diárias do homem em sociedade.

§ 2º - Caracteriza dano ambiental a conduta prevista no “caput” deste artigo.

§ 3º - Não se aplica o disposto no “caput” na hipótese de colocação de lixo em

recipiente próprio para coleta pública.

Art. 2º - Pelo descumprimento do art. 1º, aplicar-se-ão as seguintes penalidades:
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I - multa de R$100,00 (cem reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao

dano causado;

II - multa em dobro por reincidência, e assim sucessivamente.

§ 1º  -  No caso de aplicação de penalidade,  é assegurada a ampla  defesa e o

contraditório, e a multa só poderá ser aplicada após a comprovação da não execução

das disposições previstas nesta lei, a ser apurada em processo administrativo.

§  2º  -  O  valor  das  multas  será  reajustado  com  base  no  Índice  de  Preços  ao

Consumidor Amplo - IPCA - ou em qualquer índice legal que venha a substituí-lo.

§ 3º - A multa será aplicada sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, e não

haverá compensação.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O meio ambiente equilibrado tem sido a grande preocupação deste

século. E que pesem as leis de proteção, vivemos um quadro que merece reflexão

quanto aos destinos da humanidade.

Recentes notícias divulgadas na mídia mundial dão conta de que o aquecimento

global,  responsável  por  inúmeras  catástrofes,  é  efeito  direto  do  dano  ambiental.

Segundo  informações,  se  os  danos  cessassem  hoje,  a  natureza  levaria  mais  ou

menos 50 anos para se recuperar.

Dessa forma, a questão ambiental deve merecer efetiva atenção por parte de todos,

principalmente  das  autoridades.  Devemos  criar  mecanismos  legais  e  educar  a

população visando à proteção do meio ambiente. O legislador constituinte sinalizou

claramente  nesse  sentido:  “Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à  sadia  qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo

para as presentes e futuras gerações” (art. 225 da Constituição Federal).

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.078/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.060/2010)

Dispõe sobre a sinalização visual de advertência para pedestres nas entradas e

saídas de veículos nas edificações localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  sinalização  visual  de  advertência  para  pedestres  nas

entradas e saídas de veículos em toda edificação residencial, industrial, comercial e

de outros estabelecimentos com garagem.

Art. 2º - A sinalização deve ser da seguinte forma:

I - quando comportarem mais de dois veículos, deve ser instalada sinalização visual

padronizada e acionada quando da saída de veículos, além de placa com a inscrição

“Atenção, entrada e saída de veículos”, em locais visíveis aos transeuntes e placa

com a inscrição “Atenção, preferência do pedestre”, na parte interna da garagem, em

local visível aos motoristas;

II  -  quando  comportarem  até  dois  veículos  é  dispensada  a  sinalização  visual,

devendo, entretanto, manter as placas mencionadas no inciso I;

III  -  nas  áreas  destinadas  a  estacionamentos  rotativos,  deve  existir,  além  da

sinalização prevista no inciso I, uma outra, complementar, com inscrição “Lotado”, em

local visível, iluminada à noite, com luzes vermelhas, funcionando impreterivelmente

quando não houver vaga no estacionamento.

Parágrafo  único  -  Ficam  dispensadas  da  instalação  do  dispositivo  visual  as

residências unifamiliares, cujas garagens ou pátios de estacionamento comportem

até quatro veículos, obedecido o disposto no inciso II.

Art. 3º - A sinalização visual de advertência para pedestre deve ser instalada com

as seguintes características técnicas:

I  -  as lentes são de cor âmbar (amarelo-laranja) com 160mm (cento e sessenta

milímetros) de diâmetro, colocadas em chassis de cor preta de polistireno de alto

impacto,  equipadas  com  lâmpadas  de  funcionamento  intermitente  (pisca-pisca),

formando um par de peças distantes 50mm (cinquenta milímetros) entre os seus aros,

cada um destes com 80mm (oitenta milímetros) de largura, ficando o local de fixação

da sinaleira e o eixo de ligação dos dois faróis distanciados de 140 a 150mm (cento e
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quarenta a cento e cinquenta milímetros);

II  -  os  aparelhos  descritos  no  inciso  I  podem  ser  fixados  nas  paredes  das

edificações ou em postes de tubos de ferro galvanizado de 1” (uma polegada) de

diâmetro  medindo  2,80m  (dois  metros  e  oitenta  centímetros)  do  piso  ao  eixo  de

fixação colocados em nível (sentido horizontal) ou em prumo (sentido vertical);

III  -  o  dispositivo  de  comando  fica  situado  no  interior  do  edifício  ou  pátio  de

estacionamento podendo ter comando manual ou automático. No primeiro caso, fica

do lado do motorista, antes da subida ou descida de rampas e em altura compatível

com o seu acionamento de dentro do veículo; se automático, obedece aos contatos

de dispositivos, colocados no piso da garagem, com rodas dos veículos ou por meio

de sistema de células fotoelétricas.

Parágrafo único - O dispositivo referido no inciso III,  relativo a circuito eletrônico

automático, é de tempo ou de tempo duplo com repetidor, sendo este o dispositivo

que deve ser utilizado em garagens de grande capacidade (superior a 300 veículos),

com  controle  transistorizado,  programado  com  memória  e  contagem  de  tempo

necessário ao fluxo de veículos.

Art. 4º - Os grandes polos geradores de tráfego devem dispor de coordenadores de

trânsito nos locais de entrada e saída das garagens.

§  1º  -  Para  fins  desta  lei,  consideram-se  grandes  polos  geradores  de  tráfego

“shoppings”, supermercados, centros comerciais, hospitais, estacionamentos privados

e qualquer outro estabelecimento que possua mais de 200 vagas.

§  2º  -  Os  coordenadores  de  tráfego  serão  pessoas  treinadas,  incumbidas  de

orientar a travessia de pedestres, assim como a entrada e saída de veículos das

garagens.

§ 3º - Os coordenadores de tráfego deverão portar placa de sinalização “Pare” e

deverão usar roupas e coletes que identifiquem sua função e sejam reflexivos à luz

dos faróis durante a noite.

Art. 5º - As edificações que possuam outros tipos de sinalização instaladas poderão

conservá-las pelo prazo máximo de um ano, contados a partir da vigência desta lei,

desde que estejam em perfeito estado de funcionamento.

Art.  6º  -  O  proprietário  e/ou  administrador  do  condomínio  de  edificações  com
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garagem,  na  forma  desta  lei,  deverão  manter  em  local  visível  certificado

comprobatório de regularidade de funcionamento das sinaleiras instaladas.

Art. 7º - Pelo descumprimento dos dispositivos desta lei aplicar-se-ão as seguintes

penalidades:

I  -  notificação  por  escrito,  com  prazo  de  quarenta  e  oito  horas  para  sanar  a

irregularidade;

II  -  multa de 10 a 200 Ufemgs (dez a duzentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) em caso de descumprimento do inciso anterior, proporcional ao porte

de quem violar esta lei;

III - multa em dobro por reincidência, e assim sucessivamente.

Parágrafo único -  Contra quem for imposta a penalidade é assegurada a ampla

defesa e o contraditório, podendo ser aplicada a multa somente após a comprovação

da não execução das disposições previstas nesta lei,  a ser apurada em processo

administrativo.

Art.  8º  -  Os  estabelecimentos  têm  o  prazo  de  cento  e  oitenta  dias  para  se

adequarem, a partir da publicação da lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei dispõe sobre instalação de alertas visuais nas entradas

e  saídas  de  veículos  de  estacionamentos  de  prédios  comerciais,  edifícios  e

condomínios.  Os  dispositivos  devem  ser  acionados  no  momento  da  abertura  do

portão. No caso dos estabelecimentos em que o portão fica aberto durante todo o dia,

o acionamento do alarme pode ser feito de forma manual durante a entrada e saída

dos veículos.

Alguns prédios já dispõem dos dispositivos visuais, mas ainda não têm os sonoros,

que seriam feitos de maneira manual ou através de sensores. Os estabelecimentos

têm 180 dias para se adequarem, a partir da publicação da lei, sob pena de multa ao

proprietário do imóvel onde está localizada a entrada e saída dos veículos.

A iniciativa  da matéria busca justamente  a  segurança dos clientes  e pedestres,

servindo de alerta, evitando o risco de acidentes ou atropelamentos caso passem
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pelas entradas e saídas de veículos sem prestar atenção.

Os riscos de acidentes defronte aos acessos aos estacionamentos são latentes. Os

custos com acidentes são elevados, sejam de ordem material ou emocional. Assim,

devemos despender todos os esforços necessários, para tornar o trânsito de nossa

cidade mais humano e ordenado, num processo que faça com que todos aqueles que

de uma forma ou de outra se beneficiam da exploração econômica e do crescimento

do número de veículos automotores, também sejam responsáveis pela integridade

física  dos  cidadãos  que  circulam  pela  cidade,  não  ficando  tal  responsabilidade

apenas com o Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.792/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos escolares disponibilizarem

cadeiras específicas para os alunos portadores de deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os estabelecimentos da rede estadual públ ica e da rede privada ficam

obrigados a disponibilizar, tantas quantas forem necessárias, cadeiras especiais para

os alunos portadores de deficiência.

Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino descriminad os no art. 1º desta lei terão o

prazo de 12 meses para tomarem as providências para disponibilização das referidas

cadeiras. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Com a instalação das cadeiras especiais em salas de aula, o aluno

portador de deficiência terá seu acesso de forma muito mais qualificada, o que sem

dúvida o incentivará a um aprendizado mais efetivo. 

No art. 205 da Constituição Federal é possível entender que “a educação é direito

de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será  promovida  e  incentivada  com  a

colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu
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preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Portanto as escolas das rede pública e privada devem, sem exceção, e algumas já

estão  conscientes  do  que  propõe  este  projeto,  providenciar  o  proposto  por  esta

proposição. 

Ante o exposto, só nos resta apelar para os nossos ilustres pares para que aprovem

este projeto de lei, que sem dúvida é extremamente importante. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.080/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.791/2010)

Obriga as instituições bancárias do Estado a instalar caixa eletrônico com sistema

em Braille e áudio em todas as agências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de caixa eletrônico com sistema em Braille e

áudio para deficientes visuais em todas as agências bancárias do Estado.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica a todo e qualquer tipo de rede bancária.

§ 2º - As instruções e orientações ao usuário do sistema deverão ser feitas através

do dispositivo de áudio.

Art. 2º - O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de que trata o art. 1º desta

lei deverá ser através de piso tátil, emborrachado e com saliências.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento desta lei fica a cargo dos órgãos estaduais

de proteção e defesa do consumidor.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a advertência e,

em caso de reincidência, à multa prevista na Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 10% da população

brasileira é portadora de deficiência, 0,5% portadora de deficiência visual, num total

aproximado de 700 mil cidadãos no País.
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Este projeto  visa  justamente  transpor  as  barreiras  existentes,  principalmente  no

tocante a locomoção e orientação dos portadores de deficiência.

Algumas  medidas  são  imprescindíveis  para  todos  terem  o  direito  a  uma  vida

semelhante  à  das  pessoas  consideradas  normais,  tendo  como  premissa  que  o

ambiente seja o mais parecido possível com o dos demais. São cidadãos de bem,

que trabalham, pagam impostos e contribuem para o crescimento do País e precisam

ser valorizados e ter acesso fácil a informação e comunicação.

Ante o exposto,  entendemos ser  de extrema relevância a medida ora proposta.

Portanto, apresentamos o presente projeto de lei contando com o auxílio dos nobres

pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.081/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.790/2010)

Institui a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais com competência para deliberar sobre a

política estadual  de adoção de crianças e adolescentes, através da integração de

diversos órgãos e entidades que atuam na política de adoção no Estado de Minas

Gerais, unindo ações e projetos.

Parágrafo  único  -  Para  efeitos  desta  lei,  é  considerada  adoção  de  crianças  e

adolescentes  o  procedimento  legal  que consiste  em transferir  todos  os  direitos  e

deveres  de  pais  biológicos  para  uma  família  substituta,  conferindo  a  crianças  e

adolescentes todos os direitos e deveres de filho, quando forem esgotados todos os

recursos para que a convivência com a família original seja mantida.

Art.  2º - Compete à Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais:

I - acompanhar, analisar e fiscalizar a execução dos projetos e ações sobre adoção
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de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais;

II  -  propor  atos  normativos  que  se  fizerem  necessários  à  implementação  das

políticas  de  adoção  de  crianças  e  adolescentes  e  acompanhar  a  tramitação  de

matérias propostas na Assembléia Legislativa;

III - acompanhar e avaliar os projetos de cooperação técnica relacionados com o

tema, firmados entre o Estado de Minas Gerais, a União, os Municípios e entidades

não governamentais;

IV  -  propor  a  elaboração  de  estudos  e  pesquisas  e  incentivar  a  realização  de

campanhas relacionadas com a adoção de crianças e adolescentes no Estado de

Minas Gerais;

V - elaborar e aprovar seu regimento interno.

Art. 3º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais,  órgão colegiado de caráter  consultivo,  paritário  e  de

assessoramento tem as seguintes competências:

I  -  propor  políticas  de  apoio  a  execução  de  políticas  de  adoção  de crianças  e

adolescentes;

II - acompanhar as ações das entidades que realizem programas e projetos na área

de adoção de crianças e adolescentes;

III  -  assegurar  articulações  e  parcerias  com  órgãos  e  instituições  federais,

estaduais, municipais que atuem para o desenvolvimento da política para adoção de

crianças  e  adolescentes  e  com  outras  entidades  afins  de  âmbitos  nacional  e

internacional;

IV - sugerir programas e projetos nos âmbitos nacional, estadual e internacional;

V -  apoiar e incentivar produções educativas sobre a importância da adoção de

crianças e adolescentes;

VI  -  contribuir  para  reforçar  a  consciência  social  da  adoção  de  crianças  e

adolescentes;

VII  -  assegurar  o  acompanhamento  das  atividades  para  a  produção  de  dados

estatísticos que permitam a obtenção das informações atualizadas sobre adoção de

crianças no Estado de Minas Gerais;

VIII - assegurar política de qualificação e requalificação dos servidores públicos que
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atuam direta ou indiretamente com adoção de crianças e adolescentes;

IX  -  discutir  formas  de  credenciamentos  dos  estabelecimentos  de  acolhimentos

institucionais;

X - orientar o planejamento e a formulação de políticas públicas voltadas para a

população de crianças e adolescentes que esperam pela possibilidade de convivência

familiar;

XI - manter o elo entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário;

XII  -  fornecer  apoio  técnico  aos  demais  órgãos  sobre  a  adoção  de  crianças  e

adolescentes;

XIII - estabelecer uma rede de parcerias com os demais órgãos do Estado e dos

Municípios,  para  dar  encaminhamento  às  demandas  que  exigirem  inserção  em

programas sociais;

XIV - estimular todas as modalidades de adoção.

Art. 4º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do  Estado  de  Minas  Gerais  será  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social,  órgão  com  a  competência  para  adotar  as  providências

necessárias à sua instalação e funcionamento.

Art. 5º - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais  terá vinte membros,  sendo dez indicados pelo Poder

Executivo e dez indicados pela sociedade civil, de acordo com critérios de escolha

estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 6º - A organização, o funcionamento e as atribuições dos membros integrantes

da Comissão serão definidos em regimento interno, que disporá também sobre os

casos de perda de mandato, a forma de substituição dos membros e o período do

mandato.

Art. 7º - A função dos membros da Comissão é considerada de interesse público e

não será remunerada.

Art.  8º  -  Os  órgãos  e  as  entidades  governamentais  e  não  governamentais

participantes  da  Comissão  deverão,  quando  solicitados  pela  Comissão,  prestar

informações e fornecer dados ou estudos pertinentes às suas respectivas áreas de

atuação.
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Art.  9º - Instalada a Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e

Adolescentes do Estado de Minas Gerais, fica assegurado o prazo de até sessenta

dias  para  discussão  e  aprovação  do  seu  regimento  interno,  que  deverá  ser

homologado pelo Chefe do Executivo, mediante decreto.

Art. 10 - A Comissão Estadual de Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes

do Estado de Minas Gerais organizará a cada dois anos um fórum de política de

adoção  de  crianças  e  adolescentes,  para  a  formulação  de  diretrizes  para  o

desenvolvimento de políticas públicas, de forma democrática e participativa.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A palavra  “adotar”  vem  do  latim  “adoptare”,  que  significa  escolher,

perfilhar, dar nome a, optar, ajuntar, escolher, desejar. Do ponto de vista jurídico, a

adoção  é  um  procedimento  legal  que  consiste  em  transferir  todos  os  direitos  e

deveres de  pais  biológicos para  uma família  substituta,  concedendo  a  crianças  e

adolescentes todos os direitos e deveres de filho, quando, e somente quando, forem

esgotados  todos  os  recursos  para  que  a  convivência  com  a  família  original  seja

mantida.  É  regulamentada  pelo  Código  Civil  e  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente - ECA -, que determina claramente que a adoção deve priorizar as reais

necessidades, interesses e direitos da criança e do adolescente. A adoção representa

também uma possibilidade para pais que não puderam ter filhos biológicos ou que

optaram por ter filhos sem vinculação genética, além de eventualmente atender às

necessidades da família de origem, que não pode cuidar de seu filho.

Existe um número inimaginável de crianças desamparadas aguardando que alguém

as  queira.  Só  que  elas  não  são,  em  sua  maioria,  bebês  recém-nascidos,

completamente saudáveis ou de cabelos cacheados, olhos claros, etc. São crianças.

O processo de adoção em muito se assemelha a uma gravidez. Também demora um

tempo, e, apesar de todos os cuidados, corre-se o risco de existirem problemas de

saúde, comportamento, etc. Quando nasce um bebê, a família toda precisa de um

tempo de adaptação à nova situação. Isso não é diferente na adoção. Portanto, se

alguém  resolve  adotar  uma  criança,  não  deve  ter  medo  de  enfrentar  esses
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problemas, porque filho natural também não é garantia de felicidade plena. Histórias

de filhos-problemas  não são privilégio  de  pais  adotantes.  Filhos  naturais  também

fazem manha,  desobedecem,  envolvem-se com drogas,  são rebeldes,  ingratos.  A

adoção transforma a vida de uma criança,  e o adotante deve se compenetrar  da

grande responsabilidade que está assumindo, pois a nova situação é para sempre.

O maior requisito para adotar uma criança é a disponibilidade de amar. Ser pai ou

mãe não é só gerar; é antes de tudo, amar.

Este projeto de lei tem por finalidade instituir a Comissão Estadual de Políticas para

Adoção de Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais, em nível de Poder

Executivo,  com a finalidade de formular,  implantar,  acompanhar,  apoiar,  incentivar

ações e programas relativos à adoção de crianças e adolescentes.

- 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 1.082/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.125/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em manter nas viaturas utilizadas pela

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aparelho desfibrilador externo automático.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  obrigado  a  manter,  em  todas  as  viaturas

empregadas no serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG -, de aparelho desfibrilador externo automático - DEA.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se como desfibrilador externo automático -

DEA -,  o  instrumento  empregado  para  combater  a  fibrilação  cardíaca,  mediante

choques  elétricos  no  coração,  aplicados  diretamente  ou  por  meio  de  eletrodos

colocados na parede torácica do ser humano.

§  1º  -  O  equipamento  de  que  trata  este  artigo  deverá  atender  às  normas  de

fabricação e manutenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, da

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT  -  e  do  Instituto  Nacional  de

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro -, devendo também estar

de  acordo  com  as  mais  recentes  diretrizes  de  atendimento  cardiovascular  de

emergências da época em que for colocado em operação.
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§ 2º - O aparelho DEA deverá preencher os requisitos gerais de:

I  -  facilidade de operação,  de modo que o equipamento possa ser  utilizado por

qualquer policial militar, desde que devidamente treinado;

II - segurança, visando a proteger tanto o operador do equipamento, quanto a vítima

de problemas cardíacos, devendo ter garantias de que a liberação do choque elétrico

somente ocorrerá em vítimas acometidas de fibrilação ventricular  que apresentem

ausência de consciência e sinais de circulação, ou ainda em vítimas com taquicardia

ventricular sem pulso;

III - portabilidade, que permita o acondicionamento do equipamento nas viaturas de

policiamento, juntamente com “kits” de primeiros socorros, que contenham máscaras

ressuscitadoras,  luvas  descartáveis,  aparelhos  de  barbear  ou  pás  auto-adesivas

extras;

IV - durabilidade, de forma que o equipamento possa se manter em condições de

uso, mesmo quando em locais não protegidos ou sujeitos a choques ou quedas;

V - manutenção mínima, de maneira que o sistema de baterias dispense recargas

frequentes,  independentemente  de  inspeção  constante,  contando  para  isso,  com

dispositivos autocapazes de monitorar as condições das baterias e dos componentes

eletrônicos  do  equipamento,  a  fim  de  alertar  o  usuário  sobre  a  necessidade  de

reparos;

Art. 3º - O comando da PMMG organizará a forma pela qual deverá ser promovida a

capacitação técnica dos policiais militares empregados nas atividades operacionais

visando ao atendimento cardiovascular de emergências e atendimento em casos de

traumas, devendo os currículos dos cursos de formação e de aperfeiçoamento, bem

como  os  estágios  de  atualização  profissional  estar  adequados  a  transmitir  os

conhecimentos necessários para que os policiais militares adquiram e mantenham as

habilidades requeridas para a correta utilização dos equipamentos.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  foco  central  deste  projeto  de  lei  é  buscar  a  melhoria  da  saúde

pública no Estado de Minas Gerais mediante a disponibilização de atendimento de
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suporte  básico  de  vida  para  atender  toda  a  população  do  Estado,  nas  praças,

avenidas, ruas e também nas residências de todos os cidadãos, locais onde ocorrem

a maior incidência do infarto agudo do miocárdio. “Hoje, a cada minuto morre uma

pessoa do coração, sendo que em 2020, a cada 30 segundos morrerá uma pessoa

do coração.”  (Raimundo do Nascimento Neto,  coordenador  da pesquisa).  Cigarro,

obesidade,  sedentarismo,  doenças  cardíacas  na  família,  pressão  alta,  diabetes  e

colesterol  alto  são fatores  de  risco  que,  no  Sudeste  brasileiro,  preocupam  a sua

população de 25 a 45 anos mais que em qualquer outra região do Brasil.

‘’Dados da Organização Mundial da Saúde - OMS - mostram que no Brasil cerca de

32% da população está acima do peso. Em consequência, os casos de diabetes tipo

2 têm aumentado drasticamente. Hoje, 17 milhões de brasileiros são portadores da

doença e, pelas condições de saúde, outros 40 milhões correm o risco de adquirir a

doença nos próximos anos. Estatísticas do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em

Nutrição e Saúde - Nupens - da Universidade de São Paulo - USP - indicam que nos

últimos 20 anos a obesidade entre adultos duplicou, e entre as crianças triplicou. Os

dados da Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que 50% dos portadores não

sabem que têm a doença, que é assintomática no início.’’

No que diz respeito ao desfibrilador externo automático - DEA -, é um aparelho que

possibilita a ressuscitação cardíaca, utilizado no suporte básico de vida, podendo ser

utilizado até por leigos. Na hipótese de o coração da vítima apresentar condições

para  a sua desfibrilação,  ou  seja,  quando  o  coração não está  funcionando como

bomba  cardíaca  e,  em  geral,  nesta  situação  se  encontra  apenas  “tremendo”,  é

possível, por meio de choques elétricos disparados pelo operador, por intermédio do

desfibrilador, parar o coração propiciando-lhe a chance de voltar a bater novamente,

pois ele é o único órgão do corpo humano que tem suprimento próprio de energia.

Isso significa que se não houver condições para a desfibrilação, o próprio aparelho

não dará condições para a descarga de energia e o choque no tórax da vítima não

ocorrerá, mesmo que o socorrista queira aplicar a descarga elétrica.

Conforme se ensina nos  cursos de  suporte básico  de  vida  para  provedores de

saúde da “American Heart Association” e Fundação Interamericana do Coração:

“A sobrevivência  posterior  à  parada  cardíaca  causada  por  fibrilação  ventricular
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diminui, aproximadamente, de 7% a 10% por cada minuto sem desfibrilação, caindo

para apenas 2% a 5% depois dos 12 minutos a partir da perda de consciência. O uso

de  DEA  por  socorristas  leigos  treinados  levou  a  taxas  de  sobrevivência

extraordinárias, de até 49%.”

DEAS são aparelhos computadorizados sofisticados, confiáveis e fáceis de operar,

permitindo  que  praticamente  qualquer  pessoa  possa  tentar  a  desfibrilação.

Registraram-se taxas de sucesso altas (50% ou mais) para a ressuscitação depois da

perda  da  consciência  testemunhada  quando  foram  realizadas  ressuscitação

cardiopulmonar - RCP - e desfibrilação rápidas por policiais.

No Portal  da  Câmara  dos  Deputados,  foi  publicada  uma palestra  realizada  em

9/12/2004, em audiência pública promovida pela Comissão de Seguridade Social e

Família,  com  a  participação do  Dr.  Sérgio  Timerman,  médico  cardiologista,  então

Presidente da Federação Interamericana do Coração, o qual declarou o seguinte:

“Alertou que “85% das mortes súbitas no Brasil ocorrem por arritmia cardíaca e,

portanto,  poderiam  ser  evitadas  com o  uso de um desfibrilador.  Diariamente  712

brasileiros são vítimas de morte súbita e que mais de 80% dos casos acontecem

dentro de casa e que 95% das vítimas não conseguem chegar ao hospital.”

O  cardiologista  salientou  que  é  fundamental  usar  o  desfibrilador  nos  quatro

primeiros  minutos,  quando  a  pessoa  tem  70%  de  chances  de  sobreviver.  Se  o

equipamento for utilizado em até um minuto, as chances sobem para 90%. A cada

minuto que passa sem socorro, a vítima perde 10% de chances de sobrevivência.

Com base nesses dados,  Timermam ressaltou que a ambulância  não é o melhor

recurso para salvar vidas, já que com a chamada de uma ambulância, na melhor das

hipóteses, a pessoa será socorrida em cerca de 11 minutos. Na área da saúde se

entende que o  policial  militar  é  considerado leigo ao relacioná-los  com o  suporte

básico de vida, no entanto a ressuscitação cardiopulmonar é fundamental do suporte

básico de vida. Quando se realiza a desfibrilação, a realização da RCP, mediante o

emprego de massagens cardíacas e ventilações, é obrigatória. Se uma vítima não

apresenta sinais de circulação, tais como tosse, respiração e movimentação, isso se

faz  necessário  para  que  ela  tenha  as  mínimas  condições  de  ser  reanimada  por

médicos ao serem submetidas ao suporte avançado de vida, onde médicos atuarão.
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Com efeito,  se os  denominados leigos  não atuarem no suporte básico de  vida,

poucas chances terão os médicos e demais profissionais da área da saúde para a

reanimar e salvar a vida pessoa vitimada.

O investimento no suporte básico de vida é necessário para que se justifique o

investimento já feito no suporte avançado de vida e para que seja lógica a chamada

cadeia de sobrevivência, que representa todo o caminho que deve ser percorrido pela

pessoa socorrida.

O suporte básico de vida inclui:  o acesso rápido à vítima, a ativação do serviço

médico de emergência local, no momento certo, transporte adequado e que chegue

rapidamente,  tratamento  de  liberação  de  vias  aéreas,  RCP,  desfibrilação  externa

automática e demais tratamentos para casos de traumas.

Por parte de policiais militares, devemos considerar que quando o policial militar é

acionado via telefone (190), do outro lado da linha existe o solicitante que aguarda

ansiosamente a chegada do socorro.

E quando a primeira guarnição chega, esta equipe de policiais militares é brindada

com todas as esperanças dos populares, entre os quais parentes e amigos da vítima,

que esperam que algo de pronto seja feito pelo bem de seu ente querido.

Numa simples ocorrência que envolva o assunto em questão (primeiros socorros), a

população  vai  entender  que  o  Estado  está  ali,  naquele  momento,  iniciando  sua

intervenção  por  intermédio  daqueles  policiais  militares  que  chegaram  primeiro.  O

patrulheiro tem mais condições de chegar primeiro.

Havendo uma acanhada ação em relação ao socorro oferecido, tal atitude sempre

denegrirá  a  imagem  da  Polícia  Militar,  do  Poder  Público  que  ela  representa  e,

consequentemente, do Estado, responsável pela saúde pública de seu povo, pois a

população quer que se inicie uma efetiva ação, o que não vem ocorrendo em nosso

cenário real.

Portanto, é fundamental cumprir com mais eficiência, na área de socorro de vítimas

de emergências médicas, a missão institucional policial militar de proteção da vida e

da integridade física da pessoa humana.

- 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 N° 1.083/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.124/2009)

Cria a obrigatoriedade de informações sobre direitos dos consumidores no verso

das notas fiscais emitidas no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Passa a ser obrigatória a publicação dos direitos do consumidor no verso

das notas fiscais, do cupom fiscal ou de documento que o substitua, no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os direitos do consumidor estabelecidos neste artigo, deverão ser

os direitos afetos a relação de consumo que tratam:

I - dos direitos básicos do consumidor;

II - da proteção à saúde e da segurança;

III - da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos;

IV - da responsabilidade pelo produto e pelo serviço;

V - da responsabilidade por vício do produto e do serviço;

VI - da decadência e da prescrição;

VII - das práticas comerciais;

VIII - da oferta;

IX - da publicidade;

X - das práticas abusivas;

XI - da cobrança de dívidas;

XII - dos bancos de dados e dos cadastros de consumidores.

Art. 2° - A linguagem empregada nestas informações deve ser clara e objetiva, nos

termos do Código de Defesa do Consumidor, de forma a dar acesso ao mais amplo

número de consumidores.

§ 1° - A divulgação do Código de Defesa do Consumid or no verso das notas fiscais,

do  cupom  fiscal  ou  de  documento  que  o  substitua  poderá  ser  feita  de  maneira

aleatória,  atendido  o  rol  do  parágrafo  único  do  art.  1º,  e  resumida  para  fácil

assimilação por parte de grande público consumidor.

§ 2° - Toda nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua deverá, de forma

obrigatória, apresentar no verso pelo menos o número do telefone de um dos órgãos
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responsáveis pela fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

§ 3° - Havendo modificações nos direitos do consumi dor listados no parágrafo único

do art. 1º, poderão ser acrescidos de maneira periódica, com a finalidade de informar

o público consumidor.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Desde  1990,  os  cidadãos  brasileiros  contam  com  um  poderoso

instrumento  de  proteção  nas  relações  de  consumo:  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor. Trata-se de uma grande conquista, que, graças à atuação do Estado e

da sociedade, vem sendo amplamente difundida, em todos os níveis sociais.

Com  a  implementação  do  Código,  consumidores  e  fornecedores  começaram  a

tomar conhecimento das regras jurídicas que disciplinam essas relações.

Assim,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  significa  um  verdadeiro  convite  à

sociedade civil para que se organize na proteção e na defesa dos seus direitos. E ele

vem cumprindo esse papel, uma vez que, gradativamente, se verifica o surgimento de

entidades de proteção do consumidor, em níveis nacional, estadual e municipal.

Esta  proposição  tem  a  intenção  de  colaborar  com  a  divulgação  do  Código  de

Defesa do Consumidor, tornando obrigatória a publicação dos direitos do consumidor

no verso de nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua, no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

A relação de consumo é notadamente uma das mais frequentes relações jurídicas

realizadas  pelo  ser  humano.  Em  consequência  disso,  também  é  um  dos  ramos

jurídicos em que a possibilidade de lesão a direito da parte mais economicamente

vulnerável  se  torna  mais  latente,  principalmente  levando-se  em  conta  o  poderio

econômico dos agentes do mercado, que tendem a incitar a população ao consumo,

em comparação com os consumidores.

Esse desnível entre as partes envolvidas com as relações de consumo é tamanho,

que  a  própria  lei  consumerista  reconheceu  a  vulnerabilidade  do  consumidor,

buscando assim minimizar os efeitos do poderio econômico dos agentes de mercado.

Para mitigar esse abuso de poder econômico, somente um consumidor informado e
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consciente dos seus direitos poderia fazer frente aos instintos de lucros máximos do

mercado.

Em  virtude  disso,  toda  possibilidade  de  prover  o  acesso  aos  consumidores  de

informações atinentes aos seus direitos é de extraordinária relevância para atingir a

tão desejada harmonia nas relações de consumo.

A Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXII, decl ara que é um direito fundamental

a defesa do consumidor na forma da lei.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  principal

legislação que trata dos interesses dos consumidores, prevê, no inciso IV, do seu art.

4°,  como  um  dos  princípios  da  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  a

“educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

Já no inciso II do art. 6°, encontramos como um dos  direitos básicos do consumidor

“a  educação  e  divulgação  sobre  o  consumo  adequado  dos  produtos  e  serviços,

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”.

Consideramos relevante salientar que não se trata, em momento algum, de uma

obrigação tributária, mesmo que acessória, afastando-se, assim, uma interpretação

que indique a exclusividade da União para tratar sobre o tema.

Trata-se, sim, de um relevante instrumento de educação para o consumo, em plena

consonância com variados institutos  normativos consumeristas  supracitados.  Além

disso, não há conflito de competência em relação ao objeto, pois se trata de norma de

interesse regional, sem nenhum conflito com a lei federal.

Pelo acima exposto, considerando a relevância da matéria, contamos com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 1.084/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.613/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de prova de regularidade fiscal

das  empresas  que  pretenderem  incluir  o  nome  de  consumidor  inadimplente  em

bancos de dados de proteção ao crédito e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a apresentar prova ou

certidão  oficial  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Federal,  a  Fazenda  do

Estado e do Município de seu domicílio ou sede, bem como perante a Seguridade

Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, às empresas que mantenham ou

administrem banco de dados de proteção ao crédito e cadastro de consumidores para

que possa solicitar a inclusão de nome de consumidor inadimplente.

Parágrafo único - O fornecedor fica obrigado a renovar as certidões de regularidade

fiscal a que se refere o “caput” quando findo o seu prazo de validade.

Art. 2º - Aplicam-se às empresas que mantenham ou administrem banco e dados de

proteção ao crédito e cadastro de consumidores as sanções administrativas cabíveis,

constantes do art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de set embro de 1990, pela inclusão de

informações  sobre  consumidores  sem  as  comprovações  de  regularidade  fiscal

referidas nesta lei, sem prejuízo de outras cabíveis pela legislação em vigor.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Os bancos de dados de proteção ao crédito são importantes para a

avaliação  da  capacidade  de  pagamento  dos  consumidores  em  geral,  pois  o

fornecimento  de  produtos  e  serviços  depende,  muitas  vezes,  de  financiamento.  A

viabilidade  do  crédito,  que  movimenta  a  economia  e  o  comércio,  depende  das

informações prestadas aos fornecedores a respeito dos clientes potenciais, para que

se protejam de eventuais inadimplências.

Assim, não pretendemos restringir a atuação das entidades de proteção ao crédito

com a proposta que apresentamos, mas somente incentivar que o fornecedor que

reclama da inadimplência de seu cliente não aja da mesma forma em relação ao

fisco, isto é, não seja ele um inadimplente para com toda a sociedade. Vemos, dessa

forma,  como claramente justo  exigir-se  do  fornecedor  prova de quitação de  suas

obrigações fiscais para que possa incluir  o nome de consumidor inadimplente nos

bancos de dados de proteção ao crédito.

Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares para  a  aprovação deste

projeto de lei.
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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 1.085/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.611/2009)

Dispõe  sobre  instalação de  banheiros  químicos  em  locais  em  que  funcionarem

regularmente feiras livres, feiras artesanais ou culturais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de banheiros químicos em locais onde

funcionarem feiras livres, feiras artesanais ou culturais, sempre que não for possível

ou necessária a construção de sanitários públicos definitivos.

Parágrafo único -  As instalações sanitárias  compreenderão gabinetes separados

por  sexo,  além de um especialmente adaptado para  uso de deficientes  físicos,  e

ficarão abertos durante todo o período de funcionamento do evento.

Art. 2º - As feiras especificadas nesta lei são as que funcionam regularmente e as

que tenham como objetivo o implemento da cultura ou turismo local.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: É inconcebível um Estado como Minas Gerais não possuir uma infra-

estrutura  adequada  para  oferecer  aos  cidadãos  o  mínimo  de  condições  para

usufruírem o conforto da utilização de banheiros públicos em locais como praças,

pontos de ônibus e outros logradouros públicos, onde é grande a concentração ou

passagem de pessoas.

Lamentável que esse serviço esteja ausente de locais onde já está estabelecido o

funcionamento  de  feiras  livres,  feiras  artesanais  ou  culturais,  com  previsão  de

circulação maior de pessoas que precisam solicitar a ajuda, nem sempre conseguida,

do comércio local, ou correrem o risco de se exporem a situações constrangedoras

em vias públicas.

Esta proposição é daquelas cuja iniciativa pode ser de qualquer ente da federação,

mas cabe ao Estado zelar bem como legislar sobre proteção e defesa da população.
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- 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 1.086/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.610/2009)

Torna obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros em casas lotéricas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as casas lotéricas obrigadas a colocar à disposição dos usuários

banheiros  femininos  e  masculinos,  adaptados  para  portadores  de  necessidades

especiais, bem como a instalar bebedouros e fornecer copos descartáveis para uso

dos clientes.

Parágrafo único - Os banheiros e bebedouros deverão ser instalados na área de

atendimento ao cliente, com fácil acesso e visualização e com identificação para uso

de pessoas portadoras de deficiência locomotora.

Art.  2º -  Os banheiros deverão estar abertos aos clientes no mesmo horário de

atendimento normal da instituição.

Art. 3º - As instituições definidas nesta lei deverão atender as normas estabelecidas

pela Vigilância Sanitária de cada Município.

Art.  4º  -  As  casas lotéricas  não cobrarão valor  monetário  pelo  fornecimento  de

copos ou pela utilização dos banheiros e bebedouros.

Art.  5º  -  Fica  estabelecido  o  prazo  de  sessenta  dias  para  a  adequação  dos

estabelecimentos citados no "caput" do art. 1º às disposições desta lei.

§ 1º - Após transcorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo, o estabelecimento

que descumprir esta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) ou

de valor correspondente em índice superveniente;

III - suspensão do alvará de localização e funcionamento;

IV - cancelamento do alvará de localização e funcionamento.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: Uma das maiores reivindicações da população é relativa ao tempo de

espera  em  longas  filas  para  atendimento  em  casas  lotéricas,  o  qual  leva  à

necessidade da utilização de banheiros e bebedouros. Assim, é de vital importância

darmos atenção a tal anseio.

É de grande valia proporcionar à população condições mínimas de atendimento em

instituições financeiras, no que tange às necessidades fisiológicas do ser humano.

Diante da relevância do pleito, conto com a aprovação dos 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 1.087/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.511/2009)

Dispõe  sobre  exigências  às  empresas  contratadas  pelo  poder  público  para  a

execução de obras e serviços públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas contratadas pelo poder público estadual para a execução de

obras e serviços públicos apenas poderão subcontratar empresas fornecedoras de

mão de obra se estas estiverem regularmente constituídas e registradas nos órgãos

competentes para realizar as referidas obras ou serviços.

Parágrafo único - Para a aplicação do disposto nesta lei entende-se por empresa

fornecedora de mão de obra aquela que disponibiliza somente os trabalhadores para

a execução de determinada obra ou serviço.

Art.  2º  -  As  empresas contratadas pelo poder  público estadual,  ao  realizarem a

subcontratação nos termos do art. 1º, serão solidariamente responsáveis perante os

trabalhadores contratados pelas empresas subcontratadas:

I - - pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

II -  - pelas condições de segurança e saúde do trabalhador.

Parágrafo  único -   -  As  empresas  contratadas  pelo  poder  público  deverão  exigir

mensalmente  das  empresas  fornecedoras de  mão de obra  que subcontrataram a

apresentação das guias comprobatórias de recolhimento das obrigações trabalhistas

e previdenciárias  relativas às  pessoas que trabalham especificamente na obra  ou

serviço subcontratado.
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Art. 3º - As empresas fornecedoras de mão-de-obra subcontratadas nos termos do

art. 1º deverão:

I -  disponibilizar para a empresa contratante trabalhadores que integrem seu quadro

próprio;

II -  atender as exigências legais para o exercício de suas atividades e a execução

de obras e serviços públicos, em especial no que refere ao cumprimento das normas

relativas à legislação trabalhista e de segurança do trabalho.

Parágrafo  único - - É  vedado  às  empresas  fornecedoras  de  mão  de  obra

subcontratadas nos termos do art. 1º firmar contratos de subcontratação com outras

empresas para o fornecimento exclusivo de mão de obra.

Art. 4º -  - O descumprimento das disposições desta lei acarretará a aplicação de:

I - advertência;

II - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

aplicada em dobro nas reincidências.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  subcontratação  de  obras  ou  de  etapas  de  obras  públicas  de

engenharia é uma prática que vem sendo adotada pelas  grandes construtoras de

forma cada vez mais frequente. No entanto, as empresas subcontratadas não raro

carecem de formalidade legal ou mantêm vínculos informais com seus trabalhadores.

Não é surpresa, portanto, que sejam encontradas nas obras públicas as condições

mais  adversas  de  trabalho,  com  o  desrespeito  às  normas  relativas  à  saúde  e  à

segurança do trabalho, que se traduzem nas más condições para o desempenho das

atividades, na excessiva carga horária, na falta de equipamentos de segurança e nas

acomodações insalubres, entre outros. Nessas obras são encontrados os maiores

índices de trabalhadores sem vínculo formal de trabalho e ainda os piores salários.

Entre os prejuízos que atingem os trabalhadores nessa situação podemos citar, por

exemplo,  o  seu  completo  desamparo  numa  situação  de  enfermidade  e  ainda  o

descumprimento das exigências necessárias para sua aposentadoria.

Assim, esta proposição estabelece que as empresas contratadas pelo poder público
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estadual para a execução de obras e serviços públicos, em qualquer modalidade de

licitação,  apenas  poderão  subcontratar  empresas  fornecedoras  de  mão  de  obra

(entendidas  como  aquelas  que  disponibilizam  exclusivamente  os  trabalhadores,

excetuando-se, portanto, materiais e produtos necessários para a realização da obra),

desde  que  estas  últimas  atendam  a  todos  os  requisitos  legais.  Além  disso,  este

projeto também proíbe que as empresas subcontratadas subcontratem seus serviços,

de forma a impedir que se amplie essa cadeia, o que poderia dar margem a uma

maior precarização das relações de trabalho.

Assim, tendo em vista a importância do tema, contamos com o apoio de nossos

pares para a aprovação deste projeto de lei, que certamente beneficiará milhares de

trabalhadores.

- 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 1.088/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.510/2009)

Institui a gratuidade de registro dos atos constitutivos de organizações sociais sem

fins lucrativos, bem como da obtenção de certidões e documentos necessários ao

cadastramento perante os órgãos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As organizações sociais sem fins lucrativ os são isentas da parcela dos

emolumentos  cartorários  destinados  ao  Estado  para  o  registro  de  seus  atos

constitutivos, assim como de taxas cobradas por órgãos públicos para emissão das

certidões  necessárias  ao  seu  cadastramento  perante  o  poder  público  estadual,

quando os atos forem praticados em seu próprio nome.

Parágrafo  único  -  Os  valores  dos  emolumentos  devidos  aos  notários  e  aos

registradores não recebidos em razão deste artigo serão compensados do montante

da parcela dos emolumentos recolhida ao Estado em razão de outros atos praticados.

Art. 2º - Consideram-se organizações sociais sem fins lucrativos, para o disposto

nesta lei, aquelas entidades do terceiro setor que visam à prestação de serviços de

assistência  social,  objetivando  proteção  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à
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adolescência  e  à  velhice,  o  amparo  às  crianças  e  aos  adolescentes  carentes;  a

promoção da integração no mercado de trabalho; a habitação e a reabilitação das

pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a  promoção  de  sua  integração  na  vida

comunitária.

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

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: As organizações sociais sem fins lucrativos são entidades do terceiro

setor que visam à prestação de serviços de assistência social, objetivando proteção à

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e

adolescentes  carentes;  a  promoção  da  integração  no  mercado  de  trabalho;  a

habitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de

sua  integração  na  vida  comunitária,  nos  termos  do  disposto  no  art.  203  da

Constituição Federal:

“Art.  203  -  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção

de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de

deficiência  e  ao  idoso  que  comprovem  não  possuir  meios  de  prover  à  própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Para  credenciamento  perante  órgãos  públicos,  são  exigidos  das  organizações

sociais diversos documentos, entre os quais, citamos: estatuto social registrado em

cartório,  cópia  autenticada da ata  de  eleição atual  da  diretoria,  CNPJ atualizado,

Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM -, certidão negativa de débito do INSS -

CND, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF -, planta física ou croqui dos locais

de atendimento, licença de funcionamento da PMSP na subprefeitura da região, ou

laudo técnico de habitabilidade (engenheiro).
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A exigência de apresentação dos documentos acima aludidos, entre outros, para o

cadastramento perante os órgãos públicos, constitui óbice ao início das atividades

sociais pretendidas pela organização social, que, por não ter finalidade lucrativa, não

dispõe da verba necessária à obtenção de referidos documentos, prejudicando-se a

população que necessita dos serviços a serem prestados.

Segundo o art. 11 da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, as ações das três

esferas do governo na área de assistência social  realizam-se de forma articulada,

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a

execução  dos  programas,  em  suas  respectivas  esferas,  aos  Estados,  ao  Distrito

Federal e aos Municípios.

A isenção proposta se justifica pelo caráter social  e pela ausência de finalidade

lucrativa  das organizações sociais,  que atuam em conjunto  com órgãos  públicos,

complementando a assistência social, que é direito do cidadão e dever do Estado,

haja vista o disposto no art. 1º da Loas:

“Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de

seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir

o atendimento às necessidades básicas”.

Analogamente, podemos citar o § 1º do art. 226 da Constituição Federal, que, por

considerar  a  família  base  da  sociedade  e  merecedora  de  especial  proteção  do

Estado, instituiu a gratuidade da celebração do casamento civil.

“Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.”

Assim sendo, este Deputado solicita aos nobres pares a aprovação deste projeto de

lei, que visa à isenção, para as organizações sociais integrantes do terceiro setor que

tenham  atividade  de  cunho  social,  das  taxas  relativas  ao  registro  de  seus  atos

constitutivos, bem como das certidões e dos demais documentos necessários ao seu

cadastramento  perante  os  órgãos  públicos,  viabilizando  assim  a  execução  de

serviços na área social.

- 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° 1.089/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 433/2007)

Proíbe  as  empresas  concessionárias  de  serviços  de  água,  energia  elétrica  ou

telefonia, particulares e públicos de efetuar a suspensão do fornecimento residencial

de seu serviço nos dias que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  vedado  às  empresas  concessionárias  de  serviço  de  água,  energia

elétrica ou telefonia, particulares e públicos, efetuar, por falta de pagamento de conta,

a  suspensão  do  fornecimento  residencial  de  seu  serviço  às  sextas-feiras,  aos

sábados, domingos e feriados e no último dia útil anterior a feriado.

Art. 2º - Fica o consumidor que tiver suspenso o fornecimento de água, de energia

elétrica  ou de serviço de telefonia  em dia  especificado no art.  1º  desobrigado do

pagamento do débito que originou a suspensão, sendo-lhe assegurado o direito de

acionar judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos.

Art.  3º  -  Ficam  as  empresas  concessionárias  de  serviços  de  água  ou  energia

elétrica, particulares e públicos obrigadas a entregar,  na residência do usuário do

serviço, cópia da medição do consumo mensal.

Art.  4º  -  As  concessionárias  de  serviços  de  água,  energia  elétrica  ou  telefonia,

particulares  e  públicos,  que  descumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  às  seguintes

penalidades:

I - advertência na primeira ocorrência;

II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição a ser aplicada

ao responsável pelo estabelecimento público que não observar o que determina esta

lei.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data

de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o consumidor usuário

dos  serviços  públicos  de  água,  luz  e  telefone  tenha  interrompido  o  fornecimento

residencial  desses serviços durante  os  finais  de  semana e  feriados,  por  estarem,

efetiva ou supostamente, em atraso com o pagamento de suas contas.

Para alguns pode parecer que com essa medida estejamos incentivando a prática

da  inadimplência.  Não  é  verdade,  muito  pelo  contrário.  Todos  sabemos  que  as

empresas que detêm as concessões desses serviços mantêm, nos finais de semanas

e  feriados,  apenas  um  pessoal  mínimo em regime de  plantão.  Ademais,  como o

pagamento  pode ser  feito  fora  da  rede bancária,  o  cotejamento  das  informações

referentes às contas vencidas com as já quitadas pode não traduzir a verdade do

momento em que está ocorrendo a decisão do corte do fornecimento.

Em vista disso, o corte,  nessa circunstância, além de injusto, acaba deixando o

consumidor sem o serviço durante todo um final de semana ou feriado, uma vez que

as empresas, apesar de toda a tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem,

nesses dias, de pessoal em número suficiente para efetuarem a religação.

Mesmo aqueles que de fato estão em atraso e que tenham sofrido o desligamento

do fornecimento de água, luz ou telefone, se optarem por liquidar suas contas nos

pontos credenciados (agências lotéricas, correios etc.), não têm como provar, perante

a empresa em questão, a quitação do débito pela mesma razão exposta, ou seja, a

transmissão das informações não são processadas “on line”.

As conseqüências, nas duas situações, são lesivas aos consumidores, uma vez que

a interrupção dos serviços abrange um período prolongado.

No  caso  específico  do  corte  de  luz,  existem  prejuízos  e  desconforto,  como  a

deterioração de alimentos e a falta de segurança para toda a família.

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.090/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.164/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimentos  comerciais  imprimirem

informativo referente à coleta seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para

embalagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam obrigados  os  estabelecimentos comerciais,  com área superior  a

500m²  (quinhentos  metros  quadrados),  a  imprimir  informativo  referente  à  coleta

seletiva de lixo em sacolas plásticas utilizadas para embalagem.

Art.  2º  -  Constarão  nas  sacolas  plásticas,  em  espaço  visível,  as  seguintes

informações:

I - “O lixo seco ou resíduo reciclável é composto de metais, plásticos, vidros, papéis,

embalagens longa vida e isopor.”

II  -  “O  lixo  orgânico  é  composto  de  sobras  de  alimentos,  cascas  de  frutas  e

verduras, erva-mate, borra de café e chá, cigarros, papel higiênico, papel toalha e

fraldas usadas.”

III - “O lixo especial ou resíduo especial é composto de pilhas, baterias, lâmpadas

fluorescentes, retalhos de couro, latas de tinta, venenos e solventes, que deverão ser

encaminhados ao órgão municipal responsável pela coleta e destino final de resíduos

na cidade.”

Art. 3º - O informativo mencionado no artigo anterior deverá ocupar no mínimo 50%

(cinquenta por cento) da face externa de um dos lados da sacola plástica.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia,

do destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que podem ser reciclados.

Com  isso,  alguns  objetivos  importantes  são  alcançados:  a  vida  útil  dos  aterros

sanitários é prolongada e o meio ambiente é menos contaminado. Além disso, o uso
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de matéria-prima reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais.

No Brasil, existe coleta seletiva em cerca de 135 cidades, sendo que na maior parte

dos  casos  a  coleta  é  realizada  pelos  catadores  organizados  em  cooperativas  ou

associações. Devido à necessidade de preservação da natureza, a coleta seletiva já

está sendo estudada nas escolas, para o entendimento e conscientização dos alunos.

Assim,  com  o  único  objetivo  de  informar  e  conscientizar  a  população  sobre  a

necessidade e importância da separação do lixo produzido é que apresentamos este

projeto de lei, por cuja aprovação rogo, devido a sua importância.

-  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.

REQUERIMENTOS 

Nº 395/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade dos Municípios que compõem a Comarca

de Açucena pelos 61 anos de criação dessa circunscrição judiciária. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº  396/2011,  do  Deputado Luiz  Henrique,  em  que pleiteia  sejam solicitadas  ao

Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social providências com vistas à

instalação de um centro socioeducativo e do Programa de Controle de Homicídios

Fica Vivo no Município de Janaúba. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 397/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o portal de entretenimento e notícias VcNaNet, de Caeté,

pelos cinco anos de sua criação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  398/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais pela realização do I

Congresso Internacional de Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, pelos 182 anos

de criação do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da

Maçonaria para a República Federativa do Brasil  e pelo lançamento da campanha

Droga Não É Brinquedo. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 399/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para a concessão do título de Cidadã Honorária
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do Estado de Minas Gerais à Sra.  Marina Silva.  (-  À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  400/2011,  do  Deputado Hélio  Gomes,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Governador do Estado, à Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral do DER-MG

pedido de informações sobre a pavimentação do trecho que liga Vargem Alegre ao

Distrito de Revés de Belém.

Nº 401/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação pedido  de  informações,  que especifica,  sobre  a  primeira

prova de avaliação diagnóstica do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar -

PAAE - de 2011; e pedido de providências para que seja franqueado o acesso ao

banco de dados utilizado para a elaboração dessa prova. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 402/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador  do  Estado  e  à  Defensora  Pública-Geral  providências  com  vistas  ao

estabelecimento  de  um  cronograma  para  nomeação  e  posse  dos  candidatos

aprovados em concurso público para o cargo de Defensor Público. (-  Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria Tereza Lara. Anexe-

se  ao  Requerimento  nº  337/2011,  nos  termos  do §  2º  do  art.  173 do Regimento

Interno.)

Nº 403/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado e à Secretária de Desenvolvimento Econômico providências

para que se acrescente ao inciso II do art. 2º do Decreto nº 45.573, de 24/3/2011, a

alínea "f" com vistas à inclusão do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vale do

Aço - Sindmiva. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 404/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itambacuri pelos 138 anos de fundação desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  405/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  a  possível

extinção das administrações fazendárias de terceiro nível.

Nº  406/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Secretário  de  Agricultura  pedido  de  informações  sobre  eventual

mudança de localização do Parque de Exposições Bolivar de Andrade (Parque da

Gameleira). (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 407/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  representante  do  Ministério  Público  na  Comarca  de  Sete  Lagoas  pedido  de

providências  para  que seja  averiguada  denúncia  do  Sr.  Geraldo  Pedro  de  Moura

segundo a qual um trecho da Estrada Real estaria sendo bloqueado por fazendeiros

entre o Município de Funilândia e a localidade de Lagoa da Trindade. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº  408/2011,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  aos

Prefeitos  Municipais  e  aos  Presidentes  de  câmaras  municipais  e  de  associações

microrregionais pedido para que indiquem ações prioritárias na área de preservação

do patrimônio  histórico e cultural  do  Estado,  com vistas  a sua inclusão no Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.)

Nº 409/2011,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  formulado voto de

congratulações com o governo do Estado pela atração de investimentos na planta

industrial da Iveco, em Sete Lagoas.

Da  Comissão  de  Cultura  em  que  solicita  providências  para  a  divulgação  do

calendário de eventos culturais do Estado, elaborado pela Secretaria de Cultura, no

"site" e na televisão da Assembleia. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Comissão de Cultura em que solicita providências para a elaboração de material

informativo, a ser distribuído às instituições de ensino do Estado, sobre a aplicação

da Lei Federal nº 11.769, de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de

música na educação básica. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Gilberto

Abramo, Agostinho Patrus Filho, Arlen Santiago, Duarte Bechir, Leonardo Moreira (4),

Paulo  Lamac,  Gustavo  Valadares,  Carlin  Moura,  Neider  Moreira,  Luiz  Henrique  e

outros, Rômulo Viegas e outros, Fred Costa e Elismar Prado.

Proposições não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana em que solicita sejam enviadas condolências à Escola

Municipal Tasso da Silveira, no Município do Rio de Janeiro (RJ),  pela tragédia lá

ocorrida em 7/4/2011.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho e

de Educação, da Deputada Liza Prado e dos Deputados Bonifácio Mourão, Dalmo

Ribeiro Silva, Sávio Souza Cruz (2) e Tiago Ulisses.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Deputado Luis

Cesar Bueno, da Assembleia Legislativa de Goiás, e lhe dá boas-vindas.

Questão de Ordem

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, solicitei questão de ordem tendo em vista o fato

lamentável ocorrido na última quinta-feira no Rio de Janeiro, o massacre na Escola

Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Em nome de todos os Deputados desta

Casa, gostaria de prestar uma homenagem a todos os familiares das vítimas: Luzia

Paula da Silveira, de 14 anos; Karine Chagas de Oliveira, de 14 anos; Larissa dos

Santos  Atanázio,  de  13  anos;  Rafael  Pereira  da  Silva,  de  14  anos;  Samira Pires

Ribeiro, de 13 anos; Mariana Rocha de Souza, de 12 anos; Ana Carolina Pacheco da

Silva, de 13 anos; Bianca Rocha Tavares, de 13 anos; Géssica Guedes Pereira, de 15

anos; Laryssa Silva Martins, de 13 anos; Milena dos Santos Nascimento, de 14 anos;

e Igor Moraes da Silva, de 13 anos. Todos foram vítimas desse ato impensado e

irresponsável  do jovem Wellington Menezes de Oliveira,  que deixou um rastro de

tristeza  em  toda  a  nação  brasileira.  Não  poderíamos  deixar  de  registrar  nosso

profundo pesar  e solicitar  que façamos 1 minuto de silêncio  em homenagem aos

familiares dessas vítimas. Desejamos que atos dessa natureza não venham mais a

ocorrer em nosso Brasil. Que esse ato irresponsável e impensado não se torne um

exemplo, porque ninguém, por maiores que sejam seus problemas, tem direito de tirar

a sua própria vida, muito menos a vida de terceiros. Solicito 1 minuto de silêncio.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência acata a questão de ordem do Deputado Bosco e
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determina que se faça 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas do massacre de

Realengo.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem tendo

em vista que apresentei um requerimento à Assembleia Legislativa que tem urgência

em ser aprovado.  Solicito  a V.  Exa.  que o inclua na pauta de votação.  Ele  já  foi

protocolado no Plenário e diz respeito a algo que foi retirado do banco de dados do

governo, daí a necessidade da sua aprovação urgente. Caso V. Exa. permita, passo à

leitura  desse  requerimento.  (-  Lê:)  “O  Deputado  que  este  subscreve,  na  forma

regimental, requer seja encaminhado à Secretaria de Educação de Minas Gerais as

seguintes questões: quem foi o responsável pelo conteúdo e elaboração da primeira

prova de avaliação diagnóstica do Programa de Avaliação de Aprendizagem Escolar -

Paae - de 2011, especialmente a questão nº 17 da prova de código n° 326580, em

anexo?”. Essa prova, Sr. Presidente, como V. Exa. poderá verificar, é do governo do

Estado,  em  que  se  atribuem  responsabilidades  ao  ex-Presidente  Lula  pela

distribuição de recursos a Deputados, o chamado “mensalão”. É uma prova oficial do

governo do Estado, que faz um ataque a um partido político e ao ex-Presidente da

República. Portanto, é de gravidade bastante grande. Queremos saber de quem é a

responsabilidade. (- Lê:) “Qual o grau de conhecimento do conteúdo da questão por

parte  da  Secretaria  de  Educação?  Quais  medidas  serão  tomadas  contra  os

responsáveis pela elaboração da prova? Se houve modificação na charge original do

cartunista Jean, do jornal ‘Folha de S.Paulo’, e se ele teve conhecimento. Em relação

à questão nº 14, qual a resposta considerada correta pelo gabarito?”. Essa questão

fala sobre o processo de privatização no Brasil, e, segundo o gabarito, a resposta

correta é a que diz que o processo de privatização em nosso país foi para sanar os

recursos públicos e investir prioritariamente nas questões sociais. É, portanto, uma

resposta orientada nitidamente para os objetivos do partido do governo. Repito, como

prova  oficial.  Então,  gostaríamos  de  saber  se  essa  resposta  era  a  considerada

correta. (-  Lê:)  “Por  que a Secretaria  de Educação tirou do ar o banco de dados

utilizado  para  a  elaboração  de  provas  da  rede  de  ensino  público  do  Estado?  A
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utilização da prova de avaliação diagnóstica como material de propaganda, com o fim

de  atacar  partido  político,  atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública,

violando os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, podendo configurar

prática de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, requer também o acesso

ao conteúdo do banco de dados utilizado para a elaboração da citada prova pela

Secretaria  de  Educação”.  Acreditamos,  Sr.  Presidente,  ser  inadmissível  que  o

governo do Estado utilize professores efetivos e alunos matriculados no Estado para

uma campanha publicitária por meio do erário e da política ideológica do partido do

governo. No nosso entendimento, isso é inadmissível. Assim, gostaríamos de solicitar

de  V.  Exa.  a  aprovação  desse  requerimento  e  obter  do  governo  as  justificativas

necessárias que a Oposição requer. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Deputado Rogério Correia que,  de

acordo  com  o  art.  79  do  Regimento  Interno,  já  que  se  trata  de  requerimento  de

informação a autoridade estadual, ele será colocado em pauta na reunião da Mesa, a

fim de ser votado posteriormente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Delvito Alves.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que nos traz

hoje  à  tribuna  desta  Casa  é  exatamente  o  que  preocupa  não  só  a  maioria  dos

parlamentares mineiros, mas toda a sociedade,  toda a população do Estado.  Nos

últimos  meses,  o  que  presenciamos  e  vimos  nesta  Casa  foi  um  verdadeiro

bombardeio,  sobretudo  críticas  dirigidas  ao  governo  do  Estado.  Por  isso,  Sr.

Presidente, venho hoje para exatamente fazer este pronunciamento em defesa do

governo, uma vez que ele não merece ser achincalhado e humilhado pela maioria dos

parlamentares do bloco da Oposição.

Nos últimos oito anos, frente ao êxito alcançado pelas ações do governo do Estado

e  à  incapacidade  de  construir  um  discurso  consistente,  setores  da  Oposição  em

Minas decidiram agarrar-se à máxima do ministro de propaganda de Hitler, que dizia:

“Uma mentira repetida mil vezes se torna verdade”.

Abraçada  a  esse  eufemismo  e  incapaz  de  cumprir  seu  papel  de  fiscalização

responsável,  esses  setores  optaram por  lançar  mão de um ataque  fácil,  mas  de
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grande apelo junto à sociedade e sobretudo entre os jornalistas. Criaram o bordão de

que o governo de Minas censura a imprensa e interfere no livre funcionamento dos

veículos  de  comunicação.  Fixaram-se  num  único  bordão  como  se  fossemos  um

Estado ilhado e um povo totalmente sem conhecimento do que se passa em Minas.

Uma acusação grave, arquitetada com dois claros objetivos: encobrir a fragilidade e a

inconsistência  política  da  Oposição  em  Minas  e  desmerecer  os  altos  índices  de

aprovação  da  população  às  políticas  governamentais  executadas  pelo  então

Governador  Aécio  Neves,  hoje  Senador  da  República,  e  pelo  atual  Governador

Anastasia.

Pelo que se vê, trata-se puramente de uma jogada de “marketing”, sustentada ao

longo desses oito anos em Minas,  sob o disfarce do falso discurso da defesa da

liberdade de imprensa.

Mas ao contrário do que pensa a Oposição, a grande vítima desse discurso não tem

sido o governo. A população já percebeu e repudia o caráter falso e manipulador

dessa acusação. Basta dizer que, em Belo Horizonte, onde se concentra a população

mais crítica e há acesso mais amplo à informação, as inverdades da Oposição foram

rejeitadas de tal forma que, nas últimas eleições, ela não conseguiu ultrapassar a

fronteira de 20% dos votos. E isso depois de passar praticamente oito anos repetindo

a mesma coisa.

Dessa forma, a grande vítima desse discurso tem sido a própria imprensa mineira e

a imagem de seus profissionais. Justo Minas que, ao longo da nossa história, sempre

se notabilizou por oferecer ao País jornalistas reconhecidos pela competência e pela

ética. Muitos deles consagrados. Mas quem são, o que pensam e, o principal, o que

fazem aqueles que em Minas se reservaram o direito de julgar e avaliar o trabalho

dos jornalistas?

O discurso forjado sobre a censura em Minas tem outro claro objetivo: lançar uma

nuvem de fumaça e desviar  a atenção da população dos verdadeiros,  estes  sim,

atentados cometidos contra a liberdade de imprensa e de expressão praticados pela

Oposição. Vejamos: como pode falar em defesa e respeito da liberdade de expressão

um partido político que no estatuto proíbe filiado de denunciar à imprensa qualquer

irregularidade praticada por outro filiado?
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O desrespeito do PT com a questão da liberdade de expressão é tão arraigado que

não poupa mais nem seus filiados. É assombroso, mas o PT, no seu Código de Ética,

proíbe seus filiados de falar em “off” com a imprensa para denunciar irregularidades

cometidas  por  correligionários.  Em  plena  era  da  liberdade  de  expressão,  com  a

internet e a democratização dos meios de comunicação, o PT editou um novo Código

de Ética que ameaça com expulsão o filiado que denunciar crimes praticados por

seus membros.

Como pode falar em liberdade de opinião um partido cujo presidente da República

ameaçou de expulsão um jornalista do “New York Times”, por ter criticado a pessoa

do Presidente  da  República?  O governo federal  do PT pediu  –  e  conseguiu  –  a

demissão do jornalista Boris Casoy de uma emissora de TV. Quem afirma isso é o

próprio jornalista. Em entrevista à “Isto É Gente”, ele diz: “Fui tratado como bandido”.

Tudo isso aconteceu em 10/4/2006. E continua: “Foram várias pressões e a final do

Zé Dirceu. Eram três assuntos em que eles - governo - não queriam nem que se

tocasse.  É o caso do Banestado,  do Roberto Teixeira,  advogado da Transbrasil  e

compadre do ex-Presidente, e do assassinato do ex-Prefeito de Santo André, Celso

Daniel. Eu insistia que acabaria em pizza.”

Em 2004, setores do governo do PT tentaram controlar a produção de conteúdo das

emissoras de TV e cinema do País por meio da criação da Ancinav. Depois, veio a

tentativa  de  criação  do  Conselho  Federal  de  Jornalismo,  órgão  que  deveria  ser

destinado a regular a atividade dos profissionais de imprensa, mas que, no modelo

proposto, mereceu o repúdio de todos os profissionais de imprensa independentes.

Veja  o  que  disse  sobre  isso  o  jornalista  Alberto  Dines,  no  seu  “Observatório  da

Imprensa”:  “A iniciativa  é  a  mais  inábil  e  atarantada  já  produzida  na  esfera  da

imprensa por algum governo, desde a redemocratização em 1985. Tanto no espírito

como na forma rigorosamente autoritária e corporativa. A oportunidade, a justificativa

e o conteúdo não poderiam ser mais funestos e inconvenientes. Parece homenagem

ao  onipotente  Estado  Novo,  com  toques  de  Mussolini,  George  W.  Bush  e  Hugo

Chávez.” 

Para não deixar dúvida sobre qual é a posição do governo federal nesse quesito,

veja a declaração do Assessor Especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, recém-
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chegado de uma visita oficial à Venezuela, no momento em que todas as entidades

defensoras das liberdades de imprensa na América Latina se uniam para denunciar o

cerceamento à liberdade de expressão naquele país, com fechamento de veículos de

imprensa e prisão de jornalistas: “Ao ser perguntado se a liberdade de imprensa tinha

acabado na Venezuela,  Garcia,  que passou os  últimos dias  no  país  vizinho e se

encontrou com Chávez na segunda–feira, reagiu com ironia: ‘Se acabou, deve ter

sido apenas depois que eu saí’.” Isso foi publicado no jornal “O Globo”, em 5/8/2009.

Por fim, registramos o episódio recentemente protagonizado pelo PMDB e pelo PT

de Minas, que chamou a atenção de toda a imprensa livre no País. Na campanha de

2010 para o governo de Minas, Hélio  Costa, do PMDB, e Patrus Ananias, do PT,

pediram à Justiça Eleitoral a prisão de um estudante “blogueiro”. O crime cometido

pelo estudante? A divulgação em seu “twitter” pessoal de um vídeo com uma sátira

política feita sobre o candidato. A reação autoritária do candidato do PMDB e do PT

levou ao pedido de prisão. Renato Azevedo, em seu “blog”, em 24/8/2010, publicou:

“Hélio Costa, que já foi jornalista, pede prisão de blogueiro! É o fim da picada!”.

O discurso de membros da Oposição que fingem defender a liberdade de imprensa

revela,  na  verdade,  uma postura  absolutamente  autoritária.  São  pessoas  que  se

julgam no direito  de  dizer  o  que é  certo e o que é errado.  São pessoas que se

atribuem o direito de julgar e decidir o que deve ser o conteúdo de uma cobertura

jornalística.  Deputado Bonifácio Mourão,  se o conteúdo de uma matéria atende a

seus interesses, o veículo é independente; se a realidade mostrada numa reportagem

contraria os seus interesses, o veículo está censurado. O objetivo dessa campanha

insidiosa que afeta a imagem dos jornalistas e da imprensa mineira tem como objetivo

pressionar  e  constranger  profissionais,  principalmente  os  mais  inexperientes,

promovendo uma verdadeira patrulha ideológica contra aqueles que não produzem

matérias favoráveis a seus interesses políticos. É a estratégia daqueles que desejam

uma imprensa alinhada e submissa aos seus interesses. Ao dar o nome de Minas

sem Censura ao seu bloco, a Oposição, a meu ver, cometeu um erro estratégico e

revelou a verdade sobre sua ação. O que se vestia de compromisso com a verdade

não passa de um bordão, um “slogan” partidário, uma mera ação de “marketing”. Em

Minas temos, infelizmente, uma Oposição em busca de discurso perdido. Os mineiros
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não  querem  assistir  a  esse  espetáculo.  Querem,  na  verdade,  assistir  de  nós,

parlamentares, o debate em defesa do desenvolvimento e crescimento do Estado.

É  isso  que  o  bloco  da  Situação,  Transparência  e  Resultado,  propõe  ao  povo

mineiro. Primeiro tentaram dizer que o déficit Zero não existia e tiveram de recuar

diante dos documentos oficiais do governo federal e dos organismos internacionais

reconhecendo, depois de anos, o equilíbrio das contas do Estado. Depois, criticaram

o choque de gestão e tiveram de recuar diante da decisão do governo federal de

adotar  exatamente os mesmos preceitos e metodologias que o governo de Minas

executou e consagrou com benefícios  para a população.  Acusaram o governo do

Estado de apropriar-se de obras do governo federal e tiveram de recuar quando a

realidade  mostrou  exatamente  o  contrario:  governos  do  PT  escondendo  a

participação do governo de Minas nas obras que apresentam como suas. Por fim,

acusaram  o  governo  do  Estado  de  não  investir  no  social  e  tiveram  de  calar-se,

constrangidos diante do fato de Minas ter atingido as metas do milênio fixadas pela

ONU para medir avanços sociais, muitos anos antes do prazo. Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, agora, no dia 28/3/2011, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, no

lançamento do programa Rede Cegonha, tiveram de escutar a Presidente Dilma dizer

que escolheu Minas para lançar um novo programa federal em reconhecimento aos

avanços obtidos na área de saúde no Estado nos últimos anos. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão (em aparte)*- Sr. Presidente, cumprimento o Deputado

Delvito Alves, que traz um assunto político importante. Esta é uma Casa democrática,

e  é  importante  que  os  partidos  e  os  blocos  de  situação  e  de  oposição  possam

manifestar suas posições. Discordo do nosso companheiro, o Deputado Delvito Alves,

frontalmente, com relação às críticas dirigidas ao Partido dos Trabalhadores. Se há

um  partido  que  dispõe  de  mecanismo democrático  interno,  ele  se  chama PT.  O

Partido dos Trabalhadores escolhe seus candidatos em convenções, em prévias. Não

faz  como,  por  exemplo,  o  partido  que  escolhe  seus  candidatos  à  Presidente  da

República em almoços nos restaurantes luxuosos de São Paulo. Este é um partido

que não deixa um mineiro chegar à Presidência da República e que precisou do PT

para uma mineira chegar a esse cargo. Se dependesse do partido do ex-Governador

Aécio, Minas Gerais não chegaria nunca à Presidência da República, porque o PSDB
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é um partido comandado pelo tucanato paulista,  sem nenhum tipo de mecanismo

democrático. Mas esse não é problema meu e sim do PSDB; o meu problema é o PT,

que vai muito bem com o governo da Presidenta Dilma, recorde em popularidade,

completando 100 dias com a mostra de várias realizações, até mesmo o programa

Rede Cegonha.  Estranha-me essa crítica,  relacionada ao chavismo,  à  Venezuela.

Exemplo de chavismo ou indução de comportamento ou ideologia é o episódio da

charge em uma prova aplicada pelo Estado, Deputado Carlin Moura. Uma charge

induzia os estudantes de Minas Gerais a avaliarem negativamente o ex-Presidente

Lula. Imaginem se isso ocorresse em uma prova do Enem, por exemplo. O mundo

cairia. Felizmente, o Bloco Minas sem Censura, muito atento, identificou esse banco

de  questões,  que  deve  ser  um  banco  ideológico  tucano  de  questões  dirigidas  à

avaliação.  Parece-me que a Ana Gazzola,  Secretária  de Educação,  pessoa muito

competente e séria, agiu prontamente, mandando retirar essas questões. Esse banco

de questões ideológicas foi feito no governo passado, no governo Aécio. Isso é muito

grave, Deputado Delvito  Alves. Imagine um exame de avaliação fazer propaganda

político-ideológica. Isso, sim, é um exemplo de Goebbels, de propaganda ideológica.

O  PT  não  faz  isso;  o  PT  é  tranquilo.  V.  Exa.  expôs  questões  importantes,  que

discutiremos no momento adequado, mas essa charge merece discussão. Quantas

questões continha esse banco de dados do governo? Imaginem. Só descobrimos

duas, mas isso é muito grave, Deputado Delvito. O desempenho do aluno é melhor,

quanto mais ele elogiar o PSDB. Se faz uma avaliação positiva do PSDB, passa. O

aluno e a escola não são avaliados; não importa se a escola está funcionando. Isso,

sim, é muito grave, e gostaria de deixar isso aqui registrado.

O Deputado Delvito Alves - Agradeço a participação do brilhante Deputado André

Quintão. Só mesmo para concluir, com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Delvito  Alves,  estamos

acompanhando, com atenção, seu pronunciamento, que tem um conteúdo muito rico.

Quando  mostra  realmente  o  peso  do  governo  federal  na  censura,  V.  Exa.  cita

inúmeros fatos, ao contrário da Oposição na Casa, que fala que havia censura no

governo Aécio Neves-Anastasia, mas não cita fatos. V. Exa. enumera vários fatos.

Assim é que se deve proceder. Quando V. Exa. mostra que houve censura por parte
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do governo federal, para valer, cita um fato atrás do outro. Cita, aliás, o Estatuto do

Partido  dos  Trabalhadores,  que  não  permite  que  seus  filiados  divulguem  as

irregularidades por acaso cometidas por um deles. Isso está no art. 6º ou no art. 7º, e

também tenho conhecimento dessa questão. 

Mas gostaria de frisar  que talvez o nome Bloco Minas sem Censura se deva à

censura federal, mostrando que em Minas não há censura. Talvez por isso V. Exa.

esteja apresentando essa prova. Eles foram muito felizes com esse nome. Aqui, na

verdade,  não  há  censura,  pelo  menos  nunca  foi  citado.  Fala-se  que  houve

genericamente, mas V. Exa. está apontando os fatos. É por aí.

Para  encerrar,  foi  mencionado  que  Minas  Gerais  não  teria  o  Presidente  da

República se não fosse a Presidente Dilma ganhar. Mas ela precisa mostrar que é

mineira, trazendo para nós a duplicação da BR-381 até Governador Valadares, o Anel

Rodoviário e inúmeras outras obras que o governo federal tem ignorado, mas que faz

em outros Estados.

Por fim, temos demonstrado que somos mineiros. Estamos procurando viabilizar a

candidatura de Aécio Neves à Presidência da República. Vamos levar  um mineiro

verdadeiro, ao contrário da Oposição, prezados colegas Deputados Rômulo e Cássio,

que está procurando inviabilizar totalmente o nome desse grande mineiro atacando-o

diretamente e desmoralizando-o na sua casa, onde fez um dos maiores governos da

história do Estado.

O Deputado Delvito  Alves  -  Agradeço  ao Deputado  Bonifácio  Mourão o  aparte.

Quero dizer a todos os Deputados desta Casa que o povo mineiro espera um pouco

mais de nós. Nos últimos dois meses presenciamos fortes acusações contra o ex-

Governador,  mas  o  povo  espera  desta  Casa  um  forte  debate  em  defesa  do

crescimento e do desenvolvimento do Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Cássio Soares.

O Deputado Cássio Soares - Boa tarde, nobres colegas e Sr. Presidente. É uma

satisfação muito grande ocupar esta tribuna na tarde de hoje, tarde prestigiada pelos

nobres colegas Deputados, para tratar de assuntos de alta relevância.

Entretanto, antes de falar sobre o tema bem abordado pelo Deputado Delvito Alves,
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nosso colega, quero falar da minha satisfação de representar nesta Casa Legislativa

a região Sudoeste de Minas Gerais, juntamente com outros colegas Deputados da

região.  Sinto-me  especialmente  honrado  por  ser  um  membro  escolhido  pelo

eleitorado do Sudoeste de Minas a ponto de resgatar a representatividade de minha

cidade natal, o Município de Passos, cidade que nos brindou com grandes políticos

como Joaquim de Melo Freire; como Neif Jabur, que foi Presidente desta Casa; como

Márcio  Maia,  Deputado  constituinte  que  foi  colega  do  nobre  Deputado  Bonifácio

Mourão; e, por fim, como o Deputado Cóssimo Baltazar de Freitas, eleito em 1990.

De lá para cá, Passos ficou especialmente sem representatividade. Na eleição de

2010, tive a honra de ser eleito com pouco mais de 36 mil votos, sendo que mais de

21 mil  eram do eleitorado de Passos.  O restante,  em quase sua maioria,  era do

eleitorado  do  Sudoeste  mineiro,  região  em  franco  desenvolvimento,  em  franco

crescimento. Honrarei o Sudoeste mineiro e estarei aqui combatendo e advogando

em prol das causas da região, daquele povo que tanto necessita.

Como exemplo, devo citar os problemas de criminalidade que temos enfrentado em

Passos.  Neste  ano  já  temos  o  número  de  homicídios  cometidos  em  todo  o  ano

passado.  Houve  uma  ocorrência  envolvendo  menores  reincidentes.  Diante  disso,

propusemos uma audiência na Comissão de Segurança Pública - tive o apoio e o aval

do Deputado João Leite, Presidente, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado

Sargento Rodrigues. No dia 6 de maio realizaremos uma audiência pública dessa

Comissão para tratar de assuntos relacionados à criminalidade e à segurança pública

não só de Passos, mas de toda a nossa região Sudoeste.

Pois bem, Sr. Presidente, dando prosseguimento ao que disse o Deputado Delvito

Alves  e  acompanhando  seu  raciocínio,  acho  que  o  que  tem  sido  dito

permanentemente  pelo  bloco  oposicionista  desta  Casa  soa,  no  mínimo,  como

irresponsável. A acusação de que há censura à imprensa em Minas Gerais passa

longe de ser verdade. 

Minas Gerais é terra de grandes jornalistas; Minas Gerais é terra de uma imprensa

séria, de uma imprensa atuante, que promove neste Estado a democracia, a qual se

torna modelo para todo o Brasil e para toda nossa nação. Minas Gerais é terra de

Álvaro Teixeira da Costa, de Emanuel Carneiro, de Márcio Dotti e do nosso saudoso
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Jorge Batista, que pertenceu aos quadros e também foi um dos fundadores do PT.

Temos órgãos respeitadíssimos, como Diários Associados, aqui representados pelo

“Estado de Minas” e pela TV Alterosa. Temos o jornal “O Tempo”, o jornal “Hoje em

Dia”,  a  rádio  Itatiaia;  a  Rede  Record  e  o  PPV  da  Rede  Globo.  Enfim,  temos

importantes  órgãos de imprensa que atuam promovendo a democracia  em nosso

Estado. 

Deputado  Bonifácio  Mourão,  vigilante  dos  interesses  públicos  do  nosso  povo

mineiro, pode ser que o bloco oposicionista esteja confundindo um pouco censura

com eficiência e qualidade de uma equipe de comunicação, montada ao longo dos

oito últimos anos do governo Aécio Neves e do último ano do governo Anastasia. É

uma equipe de comunicação extremamente preparada e qualificada. Penso que a

liberdade de imprensa em Minas Gerais é respeitada pelo governo de Minas, pelos

nossos  estadistas,  o  Senador  Aécio  Neves,  Governador  ao  longo  desses  últimos

anos, e pelo nosso Governador Antonio Anastasia. Eles se mostram extremamente

democráticos em relação à área de comunicação, de imprensa de Minas Gerais, sem

contar que o que mais se viu nos últimos 8 anos foram pautas positivas para que a

imprensa mineira  se  esbaldasse com notícias  importantes  e interessantes  para  o

nosso povo mineiro, sejam elas nas áreas da educação, da saúde, da segurança ou

do meio ambiente. Enfim o governo de Minas, ao longo desses últimos anos, somente

nos brindou com notícias importantes, interessantes e de grande valia para o povo

mineiro. 

O  crescimento  do  BIP  em  2010,  apresentado  e  festejado  nacionalmente  pela

Presidente Dilma Rousseff, mostra o resultado do sério governo mineiro em Minas

Gerais. Temos um crescimento de 10,9%, superior a grandes economias mundiais,

um índice de crescimento jamais visto em nosso Estado. Temos que, minimamente,

apoiar um governo sério, que se propõe a seguir adiante e a levar o desenvolvimento,

principalmente,  para  as  regiões  mais  carentes  do  Norte  de  Minas,  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do  Mucuri.  Constatamos  um Índice  de Desenvolvimento  Humano

cada vez mais crescente. 

Enfim, temos de aplaudir a postura séria e honesta da imprensa mineira e aprender

como fazer um bom trabalho com a equipe de comunicação do governo de Minas.
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Ouvimos aqui, mais cedo, que o PT é um partido que atua democraticamente, porém

não foi isso a que assistimos na discussão da sucessão do governo do Estado na

última  eleição.  Assistimos  a  uma  imposição  da  executiva  nacional  para  que  o

candidato  do  PT,  em  Minas  Gerais,  fosse  o  então  Senador  Hélio  Costa,  em

detrimento  de  duas  grandes  cabeças  petistas  em  Minas  Gerais,  que  são  Patrus

Ananias e Fernando Pimentel. Portanto, temos de ser responsáveis quanto à atuação

da imprensa mineira e do governo mineiro quanto à imprensa.

O Deputado João Leite (em aparte)  -  Muito obrigado,  Deputado Cássio Soares.

Quero elogiar seu pronunciamento, jovem liderança vinda do nosso Sudoeste, região

tão maravilhosa e importante, com as escarpas do Lago de Furnas. Seja muito bem-

vindo.

É interessante porque ouvimos algumas coisas que parecem vir de fora do planeta.

Nós servimos este governo desde o início, e aqui há vários Deputados que o serviram

- V. Exas., Deputados Rômulo Viegas e Bonifácio Mourão, e eu, que fui Secretário do

governo. Quando falam do Governador Aécio Neves, repetem sobre o mais querido,

pois  adoram  falar  sobre  o  mais  querido,  estão  falando  de  nós  também.  Não

permitiremos isso porque sabemos a qual governo servimos. Um governo de gestão

séria,  de sentarmos à mesa para  discutir  os problemas de Minas Gerais,  de nos

esforçarmos,  de  sairmos  da  Secretaria,  algumas  vezes,  às  2  horas  da  manhã,

trabalhando. Então, não é do nosso governo que estão falando, não têm dados para

isso. V. Exa. tem dados da sua área, segurança pública. Até hoje Minas Gerais não

tem um presídio federal, os recursos não vieram para Minas Gerais. V. Exa. tem os

números de um governo que praticamente nada fez na área de segurança em relação

a Minas Gerais. Estão aí as nossas estradas federais, com contigentes da Polícia

Rodoviária Federal cada dia minguando mais. Temos os números.

Concordo com V. Exa. quanto à censura. Os nossos jornalistas são muito sérios.

Isso é café requentado, não têm o que falar.  O tempo todo falam disso. Ficam o

tempo todo falando do mais querido. Quando estão falando de Aécio Neves, estão

falando sobre nós, porque somos desse time, um time que trabalhou duro. Lembro-

me de quando foi determinado pelo Governador Aécio Neves o corte de 30% para

nos  adequarmos.  Não  podíamos  colocar  assessores.  Fizemos  o  dever  de  casa,
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trabalhamos  duro  junto  ao  Governador  Aécio  Neves.  O  que  ele  e  nós  estamos

colhendo foi fruto de trabalho sério, que ninguém manchará. Não ficaremos calados,

porque fazemos parte disso. E trabalhamos com muita seriedade.

Parabéns pelo seu trabalho. V. Exa. é uma voz importante na área de segurança e

detém os números ou a falta de números de investimento do governo federal  em

Minas Gerais, em segurança. Muito obrigado.

O Deputado Cássio Soares - Eu é que agradeço, Deputado João Leite. Teremos

oportunidade de debater sobre a segurança pública e a relação que o governo federal

tem com o governo do Estado de Minas quanto aos repasses de investimentos em

segurança pública.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Cumprimento o Deputado Cássio Soares

e o parabenizo pelo pronunciamento, relembrando a brilhante atuação de V. Exa. na

equipe  do  governo  de  Minas  na  Secretaria  de  Defesa  Social.  V.  Exa.  faz  um

pronunciamento  muito  sério,  bastante  íntegro,  correto,  porque,  como  disse  o

Deputado João Leite, esse negócio de censura já está virando um café requentado.

Alguns  integrantes,  nem todos,  do  Bloco  Minas  sem Censura  volta  e  meia  falam

nisso. Gostaríamos que nos explicassem como ficou a situação, na época, do grande

jornalista Bóris Casoy,  o que aconteceu com ele há alguns anos. Gostaríamos de

explicações do que aconteceu há alguns anos com o jornalista do “New York Times”.

Ah, Deputado Cássio Soares, se fosse o Presidente Fernando Henrique que tivesse

pedido a expulsão do jornalista do “New York Times”, a censura estaria dilatada. Mas

não foi, foi o ex-Presidente.

Então,  gostaríamos  que,  quando  fosse  citada  a  palavra  “censura”,  colocassem

todos os planos e todas as esferas de governo. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Cássio Soares - Agradeço, Deputado Rômulo. Reafirmamos aqui a boa

intenção do governo do Estado. Sou prova disso. Participei da equipe de governo no

segundo mandato do Governador Aécio Neves, na área de segurança pública, uma

área  bastante  sensível.  Em  momento  algum,  nós  nos  furtamos  de  reconhecer

possíveis falhas e também tivemos a sinceridade e a honestidade na prestação de

informações.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Expresso a V.Exa. as boas-vindas a esta

Casa.
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Sabemos, agora, que V. Exa. foi funcionário do governo anterior. Entendemos as

suas colocações, mas cabe aqui o contraditório.

No que diz respeito à censura, os Deputados que me antecederam disseram que os

jornalistas de Minas são bem-intencionados. Concordamos com essa informação. O

problema não são os jornalistas, mas os chefes de redação, os donos de jornais. A

censura é acertada, Deputado Sávio Souza Cruz, por cima. Essa nota que o Bloco

Minas sem Censura está distribuindo hoje, em solidariedade ao dia do jornalista, é

para expressar a nossa solidariedade aos jornalistas que, às vezes, fazem a matéria,

mas ela é censurada na hora da publicação. É esse tipo de coisa que não aceitamos

e que acontece aqui em Minas há muito tempo. Essa, sim, é uma forma disfarçada de

uma ditadura branca, que se instalou no Estado há muito tempo, basta olharmos que

as coisas, agora, começaram a quebrar. A criação do nosso bloco com esse nome

encaixou de forma certa, porque foi a maneira que encontramos para enfrentar esse

bloqueio,  a  ditadura  branca instalada aqui,  em  Minas Gerais,  para  dizer  ao  povo

mineiro as coisas verdadeiras que, de fato, vêm acontecendo, como as contas do ex-

Governador  Aécio  Neves.  Ontem, tivemos o prazer  de ver,  pela primeira vez,  um

jornal  estampar  na  manchete  a  realidade  sobre  as  contas  da  gestão  de  Aécio,

rejeitadas. Ele aplicou apenas 7% na saúde, quando deveria ter aplicado 12%; 20%

na educação, quanto tinha de ter aplicado 25%. Isso está vindo às claras agora. 

Portanto parabenizo aos nossos companheiros do bloco e aos jornalistas que estão

se encorajando para enfrentar a ditadura branca. Muito obrigado.

O Deputado Cássio Soares - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes. Essa é a

beleza da democracia.

São pontos  de  vista  diferentes  quanto  ao mesmo tema,  ao  mesmo assunto.  O

Deputado  Paulo  Guedes  prefere  enxergar  por  essa  ótica.  Prefiro  acreditar  na

competência  e  na  qualificação  da  equipe  de  comunicação  do  governo  ao  longo

desses últimos oito anos e que permanece, desde já, com o olhar atento por parte do

Governador Anastasia, da equipe de comunicação. Foi criada agora a Secretaria de

Comunicação, a subsecretaria.

Enfim, Sr. Presidente. É o que temos a dizer. Estaremos sempre vigilantes quanto

aos interesses do povo mineiro. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia neste momento, envio um

abraço carinhoso a todos os amigos da Região das Vertentes, do Sul de Minas e do

Norte do Estado.

Sr.  Presidente,  de  acordo  com  a  nossa  liberdade  natural  de  entendimento,

raciocínio, percepção e compreensão, uma parcela altamente expressiva da nossa

população - ou seja, a grande maioria do conjunto de pessoas que compõem a nossa

sociedade,  tais  como políticos,  jornalistas,  trabalhadores,  estudantes,  acadêmicos,

empresários e eleitores, ou seja, esse percentual expressivo e positivo do cérebro

pensante da nossa comunidade - gostou muito do pronunciamento do Senador Aécio

Neves. É obvio e justo que dentro desse contexto apareça o contraditório,  porém,

repito,  para  mim  e  muitas  outras  pessoas,  Aécio  Neves  fez  no  Senado  um

pronunciamento à altura do brilhante êxito de sua carreira. Fez críticas, mas também

elogiou. Sugeriu um debate que não parta para implicâncias pessoais, mas em que

haja sugestões para corrigir erros e apontar soluções.

O neto de Tancredo Neves, de quem herdou habilidades especiais, principalmente a

arte de unificar pensamentos pouco convergentes, conseguiu, com seu discurso, dar

atenção especial  à  metade da população brasileira  que  clama por  uma liderança

efetiva logo após o término das eleições presidenciais. Foi elogiado, Sr. Presidente,

sem exceção, por todos os Senadores e Senadoras. Preste atenção, caro Deputado

Bruno Siqueira: o Senador Jorge Viana, do PT, afirmou que Aécio Neves, após seu

discurso,  trouxe  um  dia  histórico  para  o  Senado,  pelo  conteúdo  e  clareza  do

pronunciamento. Disse também que, quando Governador do Acre, fez parceria entre

PT e PSDB e conseguiu o desenvolvimento para o seu Estado. Disse também que,

quando  Governador,  teve  oportunidade  de  estreitar  muitos  laços  políticos  e

administrativos com o então Governador Aécio Neves.

Caro Deputado João Leite, já o Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que

Aécio não representa uma Oposição que tira o sono e o sonho da Situação; pelo

contrário, representa uma Oposição saudável que vai inaugurar um novo momento na

história do Senado e do Brasil.
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Caro Deputado Bosco, disse também que, quando Aécio Neves foi Presidente da

Câmara  Federal  -  quem  disse  isso  foi  o  Senador  Walter  Pinheiro  -,  promoveu  a

melhor gestão administrativa da Casa.

Portanto, meus amigos, venho, nesta tribuna, declarar o orgulho que sinto ao ver o

nosso  líder,  o  mais  querido,  Aécio  Neves,  se  destacando  no  Senado  e  se

consolidando como grande liderança nacional. Caro Deputado Gustavo Corrêa, não

apenas pelo histórico de Aécio, mas pela sua cortesia, elegância e, sobretudo, sua

capacidade política de articulação, de diálogo que o levou a receber elogios de vários

parlamentares do Congresso.

Aécio  Neves  chamou  para  os  próximos  debates  temas  importantes  como:

privatizações;  políticas  assistenciais;  pacto  federativo;  bandeira  municipalista;

combate à inflação, que já está acordada; e papel do Estado.

Aécio solicitou uma agenda propositiva com o envolvimento de todos, para tratar

com  mais  profundidade,  Deputado  João  Leite,  o  assunto  das  privatizações  e  da

estatização, de modo a esclarecer com fundamentação essas questões e apresentá-

las à população, para que o nosso povo possa verificar o que é melhor para o País.

Fico muito feliz,  Sr.  Presidente, pois o discurso de Aécio mobilizou o Senado e

trouxe ânimo aos parlamentares,  para,  juntas,  Situação e Oposição,  debaterem e

apresentarem boas soluções para a nossa pátria.

Srs.  Deputados e Sras.  Deputadas, talvez algumas pessoas,  Deputado Gustavo

Corrêa, esperassem um discurso de “borogodó”, com mais energia, em que fossem

apresentadas  denúncias  de  corrupção,  ou  de  ataques  mais  sangrentos  ao  atual

governo federal. 

Não, ao contrário. Aécio Neves teve energia suficiente, elegância e disposição para

falar  e  ouvir.  Além  disso,  posicionou-se  de  tal  forma  que  deu  oportunidade  aos

governistas para defenderem o governo e também criticarem as ações do seu próprio

partido, o PSDB.

Portanto, para mim e muitas pessoas, Aécio Neves apresentou ao Senado um novo

modelo  de  interlocução  política,  objetivando  avanços  expressivos  na  ação  do

Parlamento. Por meio do seu discurso, Aécio conseguiu mostrar que o Congresso

Nacional é um lugar ativo da República e que, das suas tribunas, saem recados e
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orientações de valor inestimável para a consolidação da nossa democracia.

E, no final, Sr. Presidente, percebi que não há nenhum deserto de homens nem de

ideias  reinantes  na  política  nacional,  pois  no  Senado Federal  há,  sim,  homens e

mulheres da Situação e da Oposição que estão aptos a exercer as suas funções. Foi

uma verdadeira aula de política que Aécio Neves nos deu naquela tarde. Em hipótese

nenhuma, o Senador Aécio Neves foi para o Senado como um lutador de boxe, mas

sim como um palaciano, um rei da democracia. Logo, é motivo de orgulho termos o

nosso ex-Governador, ex-Deputado Federal e atual Senador norteando a política do

Parlamento da nossa Capital brasileira.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Caro amigo Deputado Rômulo Viegas,

parabenizo-o mais uma vez por este belo discurso que hoje faz nesta Casa. Como V.

Exa. bem disse, o Senador Aécio Neves, nosso queridinho, o mais querido de todos

os mineiros, na última semana mostrou as suas ideias e fez ponderações sobre o

Brasil. Sou contra aquele ditado que diz que toda unanimidade é burra. Quem pôde

assistir, Na última quarta-feira, ao discurso do Senador Aécio pela TV Senado e, no

dia seguinte, pelo noticiário concorda que foi uma unanimidade, pela sua forma de ser

e pela transparência e, mais do que isso, por propor ao País uma agenda positiva, na

qual suas ideias foram claramente expostas. Todos os partidos, sejam ou não da base

governista - diga-se de passagem, a base governista surgiu no Senado naquele dia

de uma forma como não se via nos últimos anos -, foram unânimes em dizer que o

Senador Aécio é, sem dúvida nenhuma, a grande liderança, não apenas da Oposição,

que surge no nosso país.

Aproveito  a  oportunidade  para  parabenizar  pelas  palavras  o  Deputado  Cássio

Soares, jovem parlamentar que certamente representará muito bem o Sul de Minas

nos próximos quatro anos.

Deputado Rômulo Viegas,  o que mais  me chama a atenção é que o Deputado

Paulo Guedes, num aparte ao Deputado Cássio Soares, apresentou alguns dados

que, na minha opinião, não condizem com a realidade. Na verdade, ele disse que as

contas do Governador foram rejeitadas.  Pelo que me consta, não foram. O órgão

técnico  entendeu  que  havia  algumas  questões  que  deveriam  ser  corrigidas.  O

governo do Estado as apresentou, e o Plenário acabou acolhendo essas duas.
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O que mais me preocupa é o que li hoje na “Folha de S. Paulo”, que é considerado

o jornal de maior circulação nacional, aliás, nem precisei abri-lo porque estava escrito

em sua primeira página. O jornal dizia que o Tribunal de Contas da União confirma

superfaturamento  no  pagamento  de  serviços  fantasma realizados  pelo  PT para  a

produção de 5  milhões de  cartilhas nos anos de 2003 a  2005 utilizando a  verba

pública. Deputado Paulo Guedes, o Tribunal de Contas solicita que o Sr. Luiz Inácio

Lula da Silva devolva aos cofres e ao erário nacional a cifra de R$11.700.000,00.

Esse é um sinal de que, mais uma vez, há má aplicação dos recursos em prol da

promoção pessoal. 

Quero aqui parabenizar V. Exa. por esse discurso e dizer que, com certeza, Minas

Gerais  continua  no  caminho  certo,  o  do  progresso,  fazendo  ligações  asfálticas,

levando a telefonia celular a várias regiões, entre outras ações implementadas. 

O Deputado Rômulo Viegas* - Serei breve, Sr. Presidente. O que foi alertado pelo

Deputado Gustavo Corrêa é fundamental. O eleitor e todos os que nos assistem têm

de tomar cuidado. Isso porque, aqui na Casa, a Situação vai apresentar números, a

Oposição  vai  apresentar  números.  Vejam  bem,  as  ferramentas  de  controle  e

fiscalização das contas públicas das três esferas de governo -  federal,  estadual  e

municipal - são o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União, o

Ministério  Público Federal  e o Parlamento,  Deputados Federais  e Senadores.  Em

Minas  Gerais  é  da  mesma forma,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  o  Ministério

Público Estadual e a Assembleia Legislativa. Então, prestem atenção, com números

para lá, números para cá, dou um conselho: se você acessar o “site” do Tribunal de

Contas da União, verá que também os analistas, os auditores de tal órgão detectaram

inúmeras  irregularidades,  apresentaram  várias  ressalvas  no  mandato  do  ex-

Presidente Lula. Não estou aqui dizendo que ele está errado ou certo, sabem por

quê?  No  final,  quem  vai  decidir  se  o  ex-Governador  Aécio  Neves  errou,  se  o

Presidente Lula errou é a Justiça. Esses órgãos apontam irregularidades, não podem

condenar, contam com aparelhamento técnico para informar, mas a Justiça ao final é

quem dá o veredicto: se o Lula realmente errou, se o Aécio Neves realmente errou. O

que  vocês  vão  assistir  será  sempre  isto:  a  Oposição  apresentando  números;  a

Situação  apresentando  números.  Então,  um  conselho  de  quem  tem  experiência

política: aguardem o julgamento final.
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O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Gostaria de me manifestar em 1 minuto,

porque  fui  citado pelo  colega Deputado Gustavo Corrêa.  Quando  ele  diz  que  eu

apresento números para confundir as pessoas, a verdade não é essa. A matéria é

clara, muito clara. Ela diz de forma clara que, por unanimidade, todos os técnicos do

Tribunal  de  Contas  apontaram  as  irregularidades.  Os  técnicos  é  que  estudam,

analisam.  Sabemos  que  os  Conselheiros  são  políticos,  indicados  pelo  próprio

Governador ou por esta Casa, onde o Governador tem ampla maioria. Que fique bem

claro isso aqui; aliás, é uma crítica que o jornal faz de forma clara e substancial. 

Então estamos querendo dizer aqui que, quando se deixa de investir um bilhão e

meio na saúde, só no ano de 2009, - o que certamente também aconteceu em 2010

e, se não tomarmos providência, acontecerá agora - vemos a situação refletida nos

hospitais públicos do Estado. Na minha região, a saúde está capenga, os hospitais

estão  fechando.  Há filas  e  mais  filas  nas  portas  dos  hospitais.  São  prejuízos  na

educação, no salário dos professores, na qualidade do ensino, quando o Governador

deixa  de aplicar  3  bilhões  na  educação apenas em um ano,  em 2009.  Isso está

demonstrado de forma clara, contabilizado pelos técnicos do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, e não observado, de forma absurda, pelos Conselheiros do

Tribunal, que são, na sua maioria, indicados pelo Governador. Que se registre isso!

Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes. Gostaria

de alertar  V.  Exa.:  os  Conselheiros  do Tribunal  de Contas da União são também

indicados pelo Presidente da República. Então esse é um questionamento que tem

de ser feito em nível nacional, têm de se alterar os preceitos constitucionais. 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)  - Sr.  Presidente, o que foi dito aqui pelo

Deputado que nos antecedeu... Ao contrário do que a reportagem do jornal sugere, a

Comissão Técnica  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado não se  manifestou  contra  a

aprovação das contas do Governo do Estado no exercício de 2009. Como pode ser

observado, o relatório da Comissão Técnica limita-se a apresentar questionamentos,

o que é absolutamente natural. 

Fui  Prefeito  de  Campo  Belo.  Todas  as  prestações  de  contas  da  nossa  gestão

vieram com questionamentos. A indicação dos membros da Corte em Minas Gerais
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segue regularmente a Constituição Federal. É o que é feito na Constituição Federal.

Se os nossos opositores consideram que isso está errado, por favor, apresentem uma

emenda à Constituição, para que não possa ser feito lá o que não pode ser feito aqui.

Acredito  que  estão  confundindo  carne  de  caçarolinha  com  espingarda  de  caçar

rolinha. É completamente diferente do que foi dito até agora: questionamento. É só

isso, Sr. Presidente. Obrigado. 

O Deputado Rômulo Viegas*  -  Sr.  Presidente,  para encerrar,  deixo  um alerta  a

quem nos assiste: cuidado! Números para lá e para cá, esperem decisões finais. Um

abraço a todos e parabéns ao grande Senador Aécio Neves, o mais querido de todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, telespectadores, imprensa, presentes. Trago a esta tribuna a prestação

de contas da visita, no último dia 5 de abril, à Agência Nacional de Energia Elétrica -

Aneel.  Foi  uma  audiência  pública,  em  cuja  pauta  constava  a  revisão  tarifária  da

Cemig  para  2011.  Entre  outros  assuntos  -  tratava  também  da  tarifa  de  outras

concessionárias -, o da Cemig era o reajuste anual.

Aliás, como se falou muito aqui da imprensa, infelizmente, informo que a imprensa

não noticiou toda a verdade com relação à audiência pública do dia 5 de abril  na

Aneel. Ela omitiu uma informação importante, que foi a própria solicitação da Cemig.

Nessa  audiência  pública,  a  empresa solicitou  um reajuste  para  2011  de  13,43%.

Estivemos lá, eu e o Deputado Weliton Prado. Ressalto que novamente estranhamos

a  ausência  do  Conselho  de  Consumidores  da  Cemig,  que  é  igual  a  cabeça  de

bacalhau, existe, mas ninguém nunca vê. Estivemos em diversas audiências públicas

da Aneel, discutindo tarifas e outras questões importantes para os consumidores de

Minas e nunca conseguimos encontrar um membro do Conselho de Consumidores

dessa empresa, que existe para defender os interesses dos consumidores, mas que

nunca  participa  das  reuniões.  Sempre  denunciamos  isso.  Deve  ser  um  conselho

capturado  pela  empresa,  pois  nunca  está  presente  para  fazer  a  defesa  dos

consumidores.  Eu e  o  Deputado Weliton  Prado,  que é  membro da  Comissão de

Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, fomos os únicos inscritos para
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representar e defender os consumidores de Minas Gerais. 

Portanto,  a  Cemig,  na  audiência  pública  da  Aneel  -  estavam  lá  advogados  e

representantes da empresa -, solicitou um reajuste de 13,43%. Apresentamos nossas

contribuições, que foram protocolizadas. Aliás, conseguimos com a direção da Aneel

aprovar alguns pontos. Para exemplificar, uma das contribuições que apresentamos -

e  que  foi  acatada  -  foi  o  fato  de  a  Diretoria  da  Aneel  negar  à  Cemig  receber  o

retroativo  correspondente  ao  PIS  e  Cofins  dos  anos  de  2004  a  2005.  Portanto,

acatando nossa contribuição, a direção da Aneel indeferiu o pedido da Cemig, o que

contribuiu para que realmente fosse negado o pedido de aumento de 13,43%, e fixou

um  aumento  para  os  consumidores  residenciais  de  6,61%.  A tarifa  foi  menos  da

metade do que a Cemig solicitou para baixa tensão. Ou seja, a partir do mês de maio,

os  consumidores residenciais  vão receber  a conta de luz com reajuste de 6,61%

enquanto os consumidores de alta tensão, que são as grandes empresas e indústrias,

vão receber o aumento de 9,02%. 

Sr. Presidente, não admitimos nenhum tipo de aumento. Nada justifica. 

A  Cemig  fatura  mais  de  R$2.000.000.000,00  por  ano.  No  entanto,  ela  vem

apresentando uma queda na qualidade da prestação de serviço, o que é um absurdo.

Já morreram dezenas de funcionários terceirizados da Cemig e também tivemos a

tragédia em Bandeira do Sul. Inclusive, estou com a representação que será levada

ao Ministério Público Estadual acusando a Cemig de propaganda enganosa. Afinal,

para que ela possa dizer que é “A melhor energia do Brasil”, tem de fazer jus a esse

“slogan”. 

Percebemos que isso não é realidade. Por exemplo, em Bandeira do Sul, 15 jovens

morreram  porque  a  rede  de  energia  elétrica  estava  totalmente  desprotegida.  Há

linhas com mais de 30 anos nessa situação, mas puseram a culpa simplesmente na

serpentina.  Sabemos  que  não  é  verdade  porque  nós,  fora  da  comoção  daquele

momento, fizemos um estudo minucioso e percebemos que se trata de uma questão

muito mais profunda. Aliás, o próprio serviço de atendimento da Cemig recebe mais

de 3.500 chamadas relacionadas a fios partidos em todo o Estado de Minas Gerais, e

muitas vezes a equipe de eletricistas da Cemig leva mais de duas horas para chegar

ao local, o que gera um iminente risco a toda população de Minas. 
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Nas próprias informações dos trabalhadores e do Sindieletro, que é o sindicato do

setor elétrico, levantadas e publicadas no panfleto sobre essa tragédia de Bandeira

do Sul, há a afirmação de que, realmente, a rede elétrica é desprotegida, com mais

de 3.500 fios partidos, por mês, no Estado, mas simplesmente não há um sistema de

proteção. Na verdade, quando um fio desse se rompe, ele deveria já cair ao chão

desligado, sem energia.

Portanto, apresentamos essa ação ao Ministério Público Estadual, juntamente com

o Deputado Weliton Prado. Aliás, representamos denúncias ao Procurador da Aneel,

Márcio Pina, relativas à precária qualidade de serviços prestados pela Cemig. Ele

acatou o pedido,  que foi  aprovado na reunião da Aneel,  para  que seja feita  uma

investigação sobre a qualidade da energia elétrica da Cemig.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Elismar  Prado,  quero

cumprimentá-lo  pela  importância  do  tema.  Tudo  indica  que  a  base  do  governo

continuará em obstrução. Como estou receoso de não poder fazer uso da palavra,

peço-lhe esse aparte para que eu possa fazer algumas considerações.

Primeiramente, gostaria de dizer que a nomeação dos blocos parlamentares nesta

Assembleia Legislativa tem claramente um caráter deliberativo. Elas refletem aquilo

que os blocos desejam. E o que se deseja ou o que se almeja, obviamente, é aquilo

que  ainda  não  se  conseguiu.  Portanto,  o  nosso  bloco é  denominado  Minas  sem

Censura porque esse é o nosso desejo, o nosso alvo. Da mesma forma, o bloco

governista se autodenominou Transparência e Resultado. O que ele propugna é que,

numa  visão  deles,  consigam-se  transparência  e  resultado  em  Minas  Gerais.

Obviamente, aquilo que se busca é o que não se tem. O bloco governista considera,

portanto, que inexistem em Minas tanto transparência como resultado.

Aproveito ainda para dizer que na semana passada transcorreu o Dia do Jornalista,

e o bloco Minas sem Censura tentou divulgar uma nota. Aproveito esse aparte para

ler  esta  nota  para  que  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  possam  tomar

conhecimento: (- Lê:) “Nota de desagravo aos jornalistas mineiros: na passagem do

Dia  do  Jornalista,  os  Deputados  do  PcdoB,  PMDB,  PRB  e  PT  na  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  todos  integrantes  do  Bloco  Minas  sem

Censura,  vêm expressar,  de  público,  a sua solidariedade para  com os jornalistas
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mineiros  que  estão  desde  2003  impedidos  de  publicar  matéria  que  possa

comprometer a imagem do ocupante do Palácio do governo do Estado. De fato, em

que  pesem  suas reiteradas  palavras  de  apreço  e  respeito  pela  imprensa  e  seus

profissionais, o ex-Governador Aécio Neves inaugurou em Minas dramática fase de

perseguição política a jornais e jornalistas mineiros, para isso, exercendo censura

sobre matérias  de vários  veículos e interferindo na demissão de profissionais  das

emissoras de rádio e televisão do Estado. 

Sabem  os  Deputados  que  os  jornalistas  têm  na  liberdade  de  expressão  a

ferramenta  primordial  de  seu  trabalho,  razão  pela  qual  são  fundamentais  para  a

consolidação da democracia num país que há pouco mais de 25 anos era refém do

regime ditatorial  imposto pelos militares. Como há,  na atualidade, em Minas, uma

outra  espécie  de  ditadura,  certamente  mais  perversa  porque  mais  disfarçada  e

consequentemente mais alienadora, saibam os jornalistas mineiros que, como eles, o

povo desta terra anseia pela liberdade que lhe foi sempre muito cara e clama por uma

Minas transparente, aberta e sem censura. Palácio da Inconfidência, 7 de abril  de

2011.”

Aproveito seu aparte ainda, Deputado, para convidar os Deputados que vieram aqui

se  autodefinirem  como  aqueles  que  defendem  o  governo,  para  que,  em  algum

momento, na agenda desta Casa, sobre tempo para que defendamos outros valores,

como a liberdade e a defesa do povo, que é o papel do Parlamentar. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Apenas para parabenizá-lo, Deputado. O

assunto da Cemig realmente nos deixa encabulados. Seu aumento é sempre superior

ao da inflação. Ela sempre pede para a Aneel um aumento absurdo, portanto temos a

energia mais cara do Brasil, assim como um dos ICMS também mais caros. Então, V.

Exa.  traz  um  assunto  pelo  qual  o  Deputado  Weliton  Prado,  agora  em  Brasília,

batalhou durante muito tempo, demonstrando que o “slogan” que a Cemig tenta usar

da melhor empresa de energia elétrica do Brasil não condiz com a verdade.

Estivemos hoje, no Tribunal de Contas, pedindo a ele que nos auxiliasse em várias

questões  do  governo  do  Estado  que  estamos  investigando.  É  uma  herança  do

governo Aécio Neves e que hoje é um fardo pesado para o Governador Anastasia

trazer, que é a sua candidatura para 2014. Então, com base nisso, são nomeados



820
____________________________________________________________________________

padrinhos, apadrinhados, e isso tem feito mal ao governo. Tomara que o Governador

Anastasia abra o olho, até mesmo no que diz respeito à conta de luz. Parabéns.

O Deputado Elismar  Prado* -  Gostaria  de  concluir,  Sr.  Presidente.  Agradeço as

palavras.  Finalmente,  quero  falar  sobre  a  ação  que  representamos  ao  Ministério

Público  Estadual.  Estamos  cobrando  a  apuração  da  responsabilidade  pelos

homicídios ocorridos em Bandeira do Sul, aquela tragédia.

Com relação ao ajuste da Cemig para 2011, apesar de termos conseguido impedir

que  a  Cemig  aprovasse  os  13,43%  -  os  aumentos  ficaram  em  6,6%  para  as

residências e 9,02% para as indústrias -, estamos recorrendo da decisão da Aneel e

também entramos na Justiça para tentar anular essa decisão, porque nada justifica

esse  aumento,  que  foi  novamente  abusivo  e  que  contraria  o  interesse  dos

consumidores de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado João Leite - Questão de ordem, art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, V. Exa. deseja suscitar questão de ordem

ou usar a palavra pelo art. 164 do Regimento Interno?

O Deputado João Leite - É art. 164. Sim. Fui citado, e o Deputado Sávio Souza

Cruz disse que nós...

O Sr.  Presidente -  Deputado João Leite,  V.  Exa.  não foi  citado.  Nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 2, não é possível a concessão da palavra a V.

Exa. pelo art. 164.

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,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno,  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a
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anexação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  297  e  332/2011,  ambos  do Deputado  Elismar

Prado,  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.032/2011,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  por

guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 12 de abril de 2011.

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento nº 388/2011, das Comissões de Política Agropecuária e

de Meio Ambiente,  ao Requerimento nº  123/2011,  do Deputado Almir  Paraca,  por

guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 12 de abril de 2011.

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

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 409/2011, da Comissão

de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

6/4/2011, do Requerimento nº 317/2011, do Deputado Jayro Lessa; e de Educação -

aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,  em 6/4/2011, dos Projetos de Lei  nºs 1, 2 e

3/2011,  do Governador  do Estado,  e 46/2011,  do Deputado Elismar  Prado,  e dos

Requerimentos nºs 318/2011, da Deputada Liza Prado, 319/2011, do Deputado Luiz

Henrique, e 330/2011, do Deputado Bosco  (Ciente. Publique-se.);  e pelo Deputado

Bonifácio Mourão, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Rômulo Viegas e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Fapemig

pelos 25 anos de sua criação, e Luiz Henrique e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear a Vallée S.A. pelos 50 anos de sua fundação; nos
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termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Fred  Costa,  solicitando  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  351/2011

(Arquive-se  o  projeto.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do Regimento

Interno,  requerimentos  dos  Deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.697/2010,  Arlen  Santiago,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.157/2010,  Carlin  Moura,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.024/2009,  Duarte  Bechir,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.011/2009,  Elismar  Prado,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  625/2007,  Gilberto  Abramo,  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.014/2009, Gustavo Valadares, solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.251/2010, Leonardo Moreira (4), solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 584 e 878/2007, 4.126/2009 e 4.682/2010,

Neider  Moreira,  solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei  nº 4.735/2010,  e

Paulo Lamac, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.005/2007.

Questões de ordem

O Deputado  João Leite  -  Sr.  Presidente,  continuo insistindo com a  questão  de

ordem, que não foi respondida. Solicito o encerramento, de plano, da reunião por falta

de quórum. Eu queria falar, mas não posso.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Elismar Prado) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão

das Indicações nºs 1, 16 e 17/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13,
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às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GERSON BARROS DE

CARVALHO PARA DIRETOR-GERAL DO DEOP, EM 24/3/2011

Às 17h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Sebastião  Costa,  Bonifácio  Mourão  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a tratar de matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer sobre a

Indicaçao  nº  17  (relator:  Deputado  Bonifácio  Mourão).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Duarte Bechir - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

5/4/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeuzinho Leite, Adelmo Carneiro Leão e Gustavo Perrella, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlin Moura e Ulysses Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  debater  as  metas  do  Estado  para  o  desenvolvimento  das

políticas  esportivas  que comporão o Plano Estadual  do Esporte e discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Rogério Romero, Secretário Adjunto de Estado de Esportes

e Juventude, representando o Secretário, Deputado Braulio Braz; Conselheira Anísia

Sudário  Daniel,  do  Conselho  Regional  de  Educação  Física  da  6ª  Região,

representando  o  Presidente,  Professor  Cláudio  Augusto  Boschi;  Professora  Ana

Cláudia Porfirio Couto, do Departamento de Esportes da Escola de Educação Física

da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; Professora Leila Mirtes Santos

de Magalhães Pinto, do Departamento de Educação Física da UFMG e ex-Diretora do

Departamento de  Ciência e Tecnologia do  Esporte/Ministério  do Esporte,  que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do

requerimento,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Lúcio, em que solicita a realização de reunião de audiência pública em conjunto com

a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  nas  cidades

candidatas às subsedes para a Copa do Mundo de 2014, com a finalidade de discutir

questões  relacionadas  ao  desenvolvimento  turístico  e  econômico  e  os  benefícios

prováveis para a região, caso a cidade seja uma das escolhidas pela Fifa; Fabiano

Tolentino, em que solicita a realização de reunião de audiência pública no Município

de Divinópolis, com o objetivo de discutir a situação das áreas de esportes e lazer em

Divinópolis e na região Centro Oeste de Minas; Tadeuzinho Leite, em que solicita seja

formulado  convite  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  para  debater  as  ações

desenvolvidas para a promoção do esporte no âmbito da Secretaria de Educação;

Adelmo Carneiro Leão (2),  em que solicita a realização de reuniões de audiência

pública com a finalidade de receber o Ministro de Estado do Esporte, Sr.  Orlando
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Silva de Jesus Júnior, e o Secretário de Estado da Copa do Mundo, Sr. Sérgio Alair

Barroso,  para  que  possam  apresentar  a  esta  Comissão  todos  os  projetos  e

investimentos que estão sendo realizados, respectivamente, pelo governo federal em

Minas Gerais e pelo governo do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a realização

da Copa da Fifa de 2014; Ulysses Gomes, em que solicita a realização de reunião de

audiência pública no Município de Varginha, para a apresentação do Projeto Varginha

na Copa, pela Prefeitura desse Município. A Presidência informa que deixa de receber

requerimento do Deputado Tenente Lúcio,  em que solicita  realização de visita  ao

Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, tendo em vista que requerimento

de  igual  teor  já  havia  sido  apresentado  pelo  Deputado  Adelmo Carneiro  Leão,  e

convida  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para

acompanhar  a visita.  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, 12 de abril de 2011.

Marques  Abreu,  Presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Tadeuzinho Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE OCTÁVIO ELÍSIO ALVES DE

BRITO PARA A HIDROEX, EM 6/4/2011

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Délio Malheiros e Anselmo José Domingos, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à arguição

pública do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, indicado para o cargo de Presidente da

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas - Hidroex -, a apreciar o parecer do relator e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para
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sua explanação, ao relator, Deputado Délio Malheiros, e aos demais parlamentares

presentes,  que  formulam  seus  questionamentos,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas.  Em  seguida,  passa  a  palavra  ao  Deputado  Délio  Malheiros  para  a

leitura do seu parecer, que conclui pela aprovação da indicação do Sr. Octávio Elísio

de  Brito  para  o  cargo  de  Presidente  da  Hidroex.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

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

Comissão.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Anselmo José Domingos - Délio Malheiros.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE LUIZ AFONSO VAZ DE OLIVEIRA PARA O

CARGO DE PRESIDENTE DA RURALMINAS, EM 6/4/2011

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fabiano

Tolentino, Rômulo Viegas e Tadeuzinho Leite,  membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Luiz Henrique. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fabiano Tolentino, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tadeuzinho Leite, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder à

arguição pública do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de Presidente da

Ruralminas e à discussão e votação do parecer.  A Presidência convida o Sr.  Luiz

Afonso Vaz de Oliveira para tomar assento à mesa e concede a ele a palavra para

sua explanação. Após a exposição do convidado, o Presidente passa a palavra ao

relator, Deputado Rômulo Viegas, e aos demais membros presentes, que fazem seus

questionamentos,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  O  Deputado  Rômulo

Viegas, com a palavra, faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação da

indicação do nome do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de Presidente da

Ruralminas. Após discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.
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Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Tadeuzinho Leite - Rômulo Viegas.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

11/4/2011

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Ivair Nogueira, Rogério Correia, Sebastião Costa e Gustavo Valadares (substituindo o

Deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Antônio  Carlos

Arantes e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Gustavo  Valadares,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Sebastião Costa,  dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do

Sr.  João  de  Lelis  Resende,  Presidente  do  Conselho  da  Comunidade  de  Arinos

(7/4/2011).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 438/2011 é retirado de pauta, atendendo a determinação

do Presidente, por descumprimento de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão.  A Presidência recebe,  para posterior  apreciação, requerimentos dos

Deputados  Délio  Malheiros  em  que solicita  a  realização  de reunião  de  audiência

pública  com  o  intuito  de  discutir  a  alteração  da  Resolução  nº  88,  de  2009,  do

Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  ampliou  o  horário  de  expediente  do  Poder

Judiciário,  bem  como  os  impactos  que  tal  alteração  poderá  acarretar;  Bonifácio

Mourão em que solicita a realização de reunião de audiência pública para discutir a

diminuição da atividade econômica no mercado publicitário do Estado e a presença

da administração pública nesse setor, solicitando ainda seja convidado para o debate

o  Sr.  Nestor  Francisco  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Estado  de  Comunicação;  e
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Rogério Correia em que solicita a realização de reunião de audiência pública para

debater  a  implementação  do  Piso  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Educação  no

Estado, tendo em vista que o STF votou por sua constitucionalidade, bem como o

plano de carreira dos servidores da educação em virtude de este ter completado seis

anos de existência; Sargento Rodrigues em que solicita a oitiva dos representantes

da  Associação  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,  da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais, da União dos Militares de Minas Gerais, do Clube dos Oficiais da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  da  Associação  dos  Servidores  do  Corpo  de

Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, do Centro Social dos Cabos e Soldados

da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais e da Associação das Mulheres

Profissionais de Segurança Pública, bem como o encaminhamento das reivindicações

apresentadas  ao Governador  do  Estado e  aos Comandos  da Polícia  Militar  e  do

Corpo  de  Bombeiros  Militar.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Bonifácio  Mourão  em  que  solicita  a

realização de reunião de audiência pública para discutir  a ausência de instituições

bancárias oficiais em mais de 300 Municípios de nosso Estado; Dalmo Ribeiro Silva

em  que  solicita  seja  convidada  a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora

Pública-Geral, para comparecer a esta Comissão com o objetivo de expor sobre o

planejamento e a estrutura da Defensoria Pública do Estado; Rogério Correia em que

solicita a realização de reunião de audiência pública para discutir a situação anômala

dos  servidores  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  que  foram  reposicionados

conforme  a  carreira  criada  nos  anos  de  1992  e  1994,  e  não  nos  moldes  do

reposicionamento previsto nas Leis nºs 15.462, de 2005, e 15.786, de 2005, e no

Decreto nº 45.274, de 2009, em seu art. 3º; Sargento Rodrigues (2) em que solicita a

realização de reunião de audiência pública para fornecer à Comissão informações

sobre a opção pelo subsídio para os servidores civis da Polícia Militar,  bem como

para discutir as condições da remuneração e da carreira desses servidores; e seja

realizada reunião de audiência pública para apurar denúncias de irregularidades no

processo  de  terceirização  do  Hospital  Militar  e  para  garantir  a  manutenção  da

qualidade do atendimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
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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, 12 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira - Bonifácio Mourão - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 319/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 3.383/2009, tem por objetivo instituir a Semana

de Luta contra a Hepatite.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos, preliminarmente, examiná-la em seus aspectos jurídico, constitucional

e legal,  nos termos do art.  188, combinado com o art. 102, III,  “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição ora desarquivada tem por escopo seja instituída no Estado a Semana

de Luta contra a Hepatite, a ser comemorada anualmente na segunda semana do

mês  de  maio,  ocasião  em  que  serão  promovidas  atividades  educativas  de

conscientização e orientação sobre as diversas formas de contágio da hepatite.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando

competência  legislativa  própria.  À  União  compete legislar  privativamente sobre  as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição  da  República;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua seu art. 30, I.
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A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 319/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 350/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

instituir a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 350/2011 tem por escopo instituir a Semana Estadual de Luta

contra  a  Depressão,  a  ser  realizada anualmente  na  primeira  semana  do  mês  de

agosto, ocasião em que serão promovidas atividades educativas de conscientização
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e orientação para o enfrentamento dessa enfermidade.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência  legislativa  própria.  À  União  compete legislar  privativamente sobre  as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição  da  República;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua seu art. 30, I.

A competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 da referida

Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da

União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes  do  sistema  federativo.  Ademais,  o  art.  66  da  Carta  mineira,  ao

enumerar as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares

dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,

não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro

deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 350/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 357/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe tem por  objetivo

instituir a Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. 
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Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme determina o art. 188 combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  seja  a  primeira  semana  do  mês  de  junho

instituída como Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, com a

finalidade de divulgar, mediante a distribuição de material gráfico e a realização de

propaganda na mídia televisiva e escrita; os prejuízos causados ao feto devido ao

consumo de álcool pela gestante durante a gravidez. 

Cumpre,  de início,  destacar  que a República Federativa do Brasil  caracteriza-se

essencialmente pela repartição de competências entre a União, os Estados membros,

o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa

e financeira, desfrutando de competência legislativa própria, respeitados os limites do

ordenamento jurídico.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25  da  Carta  brasileira.  É  a  chamada  competência  residual,  que  lhe  reserva  as

matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União,  art.  22,  ou  do

Município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

não constitui assunto de competência privativa da União ou do Município e pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Importante esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo, do Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria que ora

examinamos.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é

facultada a iniciativa da proposição.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, é oportuno lembrar que a Lei nº

13.571, de 2000, instituiu a Semana de Combate ao Alcoolismo, a ser comemorada

anualmente na semana em que estiver compreendido o dia 10 de junho,  data do

aniversário mundial dos Alcoólicos Anônimos – AA.

Dessa forma, como já existe uma semana destinada à prevenção e ao combate ao
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alcoolismo no Estado, entendemos mais adequado eleger o dia 10 de junho como Dia

Estadual  de  Prevenção  à  Síndrome  Alcoólica  Fetal,  por  marcar  o  aniversário  de

fundação do AA. 

Para  tanto,  somos  conduzidos  a  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  que  institui  a

referida data comemorativa sem perder de vista o objetivo primordial que norteia a

proposição. Além disso, promovemos a adequação da matéria à técnica legislativa e

suprimimos conteúdos relativos à atuação concreta do Poder Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 357/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, a

ser comemorado, anualmente, em 10 de junho.

Art.  2o –  Na data  a  que se refere  o art.  1o,  serão realizadas  no Estado ações

voltadas à divulgação e à conscientização a respeito dos prejuízos causados ao feto

pelo consumo de álcool pela gestante durante a gravidez.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Cássio Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 373/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 794/2007,  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual do Nascituro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição ora desarquivada propõe seja o dia 25 de março instituído como Dia

Estadual do Nascituro, ser humano já concebido e ainda não nascido.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25  da  Carta  brasileira.  É  a  chamada  competência  residual,  que  lhe  reserva  as

matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União,  art.  22,  ou  do

Município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

não constitui assunto de competência privativa da União ou do Município e pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Importante esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo, do Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  àquela  que  ora

examinamos.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é

facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 373/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 508/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  no 1.980/2008,  tem por  objetivo

instituir o Dia do Americano.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer e Juventude.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  ora  desarquivada  pretende  instituir  o  Dia  do  Americano,  a  ser

comemorado  anualmente  em  30  de  abril,  data  da  fundação  do  América  Futebol

Clube.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

Na Constituição da República,  o art.  22  enumera as matérias sobre as quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União, e o art.  30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas pelo Texto Constitucional. 

Como  a  instituição  de  data  comemorativa  não  se  encontra  relacionada  como

matéria de competência reservada pela Carta Magna, infere-se que cabe ao Estado

membro legislar sobre o assunto.

Com respeito à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as matérias legislativas

de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento,  que,  em vista  disso,  não apresenta

vício quanto à iniciativa do processo legislativo.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 508/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 627/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  627/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.853/2008,  tem por  objetivo

instituir o Dia da Leitura no Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame preliminar  de  seus  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 627/2011 tem por objetivo instituir no Estado o Dia da Leitura, a

ser  comemorado,  anualmente,  em  12  de  outubro.  Em  seu  art.  2º,  a  proposição

determina que o evento passe a fazer  parte do Calendário Oficial  de Eventos do

Estado.

Com  relação  à  divisão  de  competências  entre  os  entes  federativos,  à  União

compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas

no  art.  22  da  Constituição  da  República;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de

interesse local,  conforme preceitua o art.  30,  inciso I,  da citada Carta.  Ao Estado

membro estão reservadas, de acordo com o § 1º do art. 25, as matérias que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 
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Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  menciona  a  instituição  de  data

comemorativa.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é

facultada a deflagração do processo legislativo relativo ao tema da proposição em

tela. 

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado de Minas Gerais, nos §§ 6º, 7º e 8º do art.  66, acrescentados pela Lei nº

14.179, de 2002, prevê a elaboração de calendário de eventos culturais e turísticos,

que integrará o Plano Estadual de Cultura. Para a inclusão de um evento no referido

calendário, deve ser preenchido o Questionário de Qualificação de Evento – QQE –,

disponível na internet.

Além dessa previsão legal para os eventos culturais e turísticos, cada Secretaria de

Estado estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso,

as atividades específicas que desenvolverá na ocasião. 

É importante destacar que esse procedimento é realizado por meio de mero ato

administrativo, o que torna desnecessário, em ambos os casos, comando legal nesse

sentido. Em decorrência disso, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1,

com a finalidade de suprimir o artigo que obriga a inserção da data comemorativa no

calendário oficial do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 627/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 62/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
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Política Estadual de Antipichação e dá outras providências”.

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

Comissões  de  Cosntituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso III,

alínea  “a”,  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos

jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a instituição de uma política que vise a conter a

poluição visual provocada pela pichação nos estabelecimentos do Estado. 

No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do

artigo 65 da Lei 9.605, de 12/2/98, a Lei dos Crimes Ambientais, que estipula pena de

detenção de três meses a um ano e multa para quem pichar, grafitar ou por qualquer

meio conspurcar edificação ou monumento urbano.  A referida lei  também prevê a

aplicação  de  penas  alternativas,  como  o  fornecimento  de  cestas  básicas  ou  a

prestação de serviços comunitários pelo infrator. 

Trata-se, portanto, de matéria afeta à competência estadual, uma vez que o art. 24,

inciso  VIII,  define  a  competência  concorrente  do  Estado  para  legislar  sobre

responsabilidade por  dano ao meio ambiente,  a bens e direitos de valor  artístico,

estético e histórico. A poluição visual se insere, pois, na proteção ambiental.

Como já foi ressaltado por esta Comissão em outras oportunidades, as proposições

legislativas que visam a instituir políticas não podem ser excessivamente genéricas,

de  forma  a  se  assemelhar  a  meras  declarações  de  intenções,  nem  ser  muito

específicas,  detalhando a  ação do Executivo  e configurando programas,  a  serem

implementados por esse Poder. Nesse caso, estaria a proposição eivada de vício de

iniciativa, pois que não pode o Poder Legislativo impor ao Poder Executivo a adoção

de  programas,  detalhando  demasiadamente  ações  inerentes  à  sua  atuação

administrativa. 

Entendemos, no caso em questão, que o projeto de lei em análise se enquadra, em

linhas gerais,  nos limites aceitáveis para a instituição de uma política pública. Em

suma,  a  proposição estabelece  limites  e  define  diretrizes  a  serem adotadas  pelo
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Estado no desenvolvimento de uma política pública. Destaque-se, contudo, que nela

há  dispositivos  que  extrapolam  um  pouco  esses  limites,  devendo,  pois,  ser

suprimidos, o que fazemos por meio de emendas, ao final apresentadas. 

Por  ora,  limitamo-nos  a  apontar  os  vícios  existentes  no  projeto  em  exame e  a

apresentar emendas que o aprimoram sob a ótica jurídica, cabendo à comissão de

mérito aperfeiçoar-lhe o conteúdo.

No que  toca  aos  aperfeiçoamentos  que julgamos  necessários  para  aprimorá-lo,

apresentamos a Emenda nº 1, que propõe a supressão do parágrafo único do art. 1º

da  proposição.  Tal  dispositivo  determina  que  a  política  antipichação  deverá  ser

implementada  pelo  Poder  Executivo  em  articulação  com  os  Municípios.  Como já

adiantamos, não compete ao Poder Legislativo determinar regras explícitas a serem

desempenhadas pelo Executivo. Ademais, a parceria com os Municípios não pode ser

uma imposição ao Executivo  para  que este Poder  desempenhe qualquer  política.

Esta  parceria  decorre  da  conveniência  do  Poder  Executivo  e  se  dá  por  meio  de

convênios ou de outros instrumentos jurídicos que dispensam autorização legislativa. 

Propomos, ainda, por meio da Emenda nº 2, a supressão do art. 6º do projeto de lei

em exame, o qual estabelece prazo para que o Poder Executivo regulamente a lei.

Consideramos que tal regra fere o princípio da separação de Poderes, motivo pelo

qual deve ser retirada do texto. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalildade do Projeto de Lei nº 62/2011, com as Emendas nºs 1 e 2. 

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art.1º.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 6º.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 98/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe,  resultante do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  2.399/2008,  “dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimentos  que  comercializem  lâmpadas

fluorescentes colocarem à  disposição dos  consumidores lixeira  para  a sua coleta

quando descartadas ou inutilizadas”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/2/2011, a proposição foi distribuída a

esta  Comissão  para  receber  parecer  preliminar  quanto  aos  aspectos  de  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, “a”, do Regimento Interno.

Registre-se que nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, o Projeto de Lei

nº  597/2011  foi  anexado  à  proposição  em  epígrafe  por  guardar  semelhança  de

conteúdo.

Fundamentação

Cumpre registrar que a proposição foi analisada na legislatura passada por esta

Comissão, que exarou parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade

na forma de um substitutivo, que apresentou. Por não haver alterações de ordem

constitucional  e  legal  que  justifiquem  novo  exame  da  matéria  no  âmbito  de

competência  desta  Comissão,  mantivemos  o  entendimento  anterior,  exarado  nos

seguintes termos.

“O projeto em exame obriga os comerciantes de lâmpadas fluorescentes a colocar à

disposição dos consumidores recipientes para a sua coleta quando descartadas ou

inutilizadas. Dispõe que os recipientes deverão ser instalados em local visível e, de

modo explícito, conter dizeres que alertem e despertem o usuário para a importância

e a necessidade do correto fim dos produtos bem como os riscos que representam

para a saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção. 

Trata-se, a toda a evidência, de matéria ligada ao meio ambiente, o qual foi objeto

de  atenção especial  do  poder  constituinte  originário,  conforme se  depreende  dos

vários  dispositivos  constitucionais  atinentes  à  temática  ambiental,  entre  os  quais

transcrevemos os seguintes:
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‘Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

(...)

Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...) 

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;’.

Releva dizer que o constituinte estadual reproduziu, na Carta mineira, disposições

com conteúdo análogo aos consignados na Lei Maior.

Portanto,  sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  resulta  claro  que  o  Estado  está

habilitado a legislar sobre matéria ambiental. No caso em análise, trata-se de instituir

medida legislativa voltada para a densificação de normas constitucionais de conteúdo

mais aberto. 

Com  efeito,  o  projeto  visa  a  assegurar  a  proteção  ambiental,  imprimindo  mais

concretude  e  densidade  ao  comando  constitucional  que  impõe  ao  poder  público

promover tal proteção. 

Outrossim,  deve-se  ressaltar  que  a  Constituição  estabelece  expressamente  ser

dever  não  só  do  Estado,  como também  de  toda a  coletividade,  proteger  o  meio

ambiente. Também nesse ponto o projeto se afina com o texto constitucional, pois

promove  o  engajamento  social  dos  estabelecimentos  comerciais  aos  quais  a

proposição se destina, como, de resto, favorece a difusão da conscientização acerca

da questão ambiental por parte das pessoas que frequentam tais estabelecimentos.

Desse modo, tanto os empreendedores privados quanto o seu público-alvo, parcelas
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significativas da coletividade, ver-se-iam engajados em defesa da causa ambiental. 

É importante observar  que a Lei  nº  13.766,  de 30/11/2000,  que dispõe sobre a

Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo, já regulamenta a

matéria, em seu art. 4º:

‘Art.  4º  –  Compete  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –  Copam  –

estabelecer  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou

dispositivo final ambientalmente adequada de resíduo sólido que, por sua composição

físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente

sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000. 

§ 1º – Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o ‘caput’ deste artigo

disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha e bateria. 

§ 2º – Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos usuários aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos

fabricantes ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de

terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição final

ambientalmente adequada. 

§ 3º – Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada

pelos fabricantes e importadores manterão recipientes para descarte dos resíduos a

que  se  refere  este  artigo,  obedecidas  as  normas  ambientais  e  de  saúde  pública

pertinentes e as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até que

estes promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente adequada. 

§ 4º – O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à pena de multa,

nos  termos da Lei  nº  7.772,  de  8  de  setembro de  1980,  sem prejuízo  de  outras

combinações cabíveis.’ 

Ante o exposto, conclui-se que, por um lado, já existe a exigência legal da norma

prevista  no  ‘caput’  do  art.  1º  do  projeto  apresentado,  não  havendo,  nesse  caso,

inovação do ordenamento jurídico.

Por  outro  lado,  é inovadora  a  norma prevista  no  parágrafo  único  do  art.  1º  do

projeto,  que obriga  a instalação dos recipientes  de coleta  em local  visível  e com

dizeres que alertem e despertem o usuário para a importância e a necessidade do
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correto fim dos produtos bem como os riscos que representam para a saúde e o meio

ambiente quando não tratados com a devida correção. 

Entendemos ser de melhor técnica legislativa propor a alteração da referida Lei nº

13.766, de 2000, e não a edição de outra lei autônoma.

Por  fim,  julgamos  também  oportuno  introduzir  na  proposição  um  dispositivo

estabelecendo um prazo razoável para que os destinatários da norma possam adotar

as providências necessárias ao seu atendimento. 

Ante  as  considerações  aduzidas,  não  vislumbramos  óbice  de  ordem  jurídico-

constitucional  à  proposição  desde  que  acolhidas  as  alterações  propostas  neste

parecer, formalizadas por meio do Substitutivo nº 1.” 

Por  derradeiro,  ressaltamos  que  o  Projeto  de  Lei  nº  597/2011,  anexado  à

proposição  em  exame,  apresenta  conteúdo  idêntico  ao  Substitutivo  nº  1

supramencionado, sendo, portanto, desnecessária qualquer observação a respeito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 98/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata

o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5º: 

“Art. 4º – (...)

§ 5º – Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados em local visível e

deverão conter dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do

correto descarte dos resíduos sólidos, bem como dos riscos que estes representam

para a saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.”.

Art.  2º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  trinta  dias  contados  a  partir  da  data  de  sua

publicação.
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Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora-  Cássio Soares -  André

Quintão - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 100/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 100/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.179/2009,  institui  a  Política  Estadual  de

Incentivo à Pecuária de Leite. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame  pretende  instituir  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à

Pecuária de Leite,  com a finalidade de prover  o Estado do instrumento legal  que

norteará  sua  atuação  no  que  se  refere  às  ações  de  incentivo  à  produção  e  ao

consumo de leite e derivados em nosso território, priorizando o pequeno e o médio

produtor,  o  agricultor  familiar,  as  cooperativas  e  associações,  proporcionando

aumento da produção e da renda e evitando o êxodo rural. 

Verificado que a Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura anterior, já se

manifestou sobre a matéria, e não havendo alteração de entendimento, em razão de

economia  processual,  reiteramos  o  parecer  aprovado  quando  de  sua  análise  na

Comissão:

“Em  seu  art.  23,  incisos  VIII  e  X,  a  Constituição  Federal  estabelece  como

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o

fomento da produção agropecuária, a organização do abastecimento alimentar e o

combate às causas da pobreza e dos fatores de marginalização, visando a promover

a integração social dos segmentos desfavorecidos. 



845
____________________________________________________________________________

Por seu turno, o art. 247 da Constituição mineira determina ao Estado a adoção de

programas  de  desenvolvimento  rural  com  o  objetivo  de  fomentar  a  produção

agropecuária e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra. Para

tanto, prevê, no inciso III, a assistência técnica e a extensão rural.

Esta Comissão, na legislatura precedente, fixou o entendimento de que projeto de

lei,  ainda que  de iniciativa  parlamentar,  pode  fixar  diretrizes  de  políticas  públicas

estaduais,  não  se  admitindo,  todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou

disponha sobre programas decorrentes dessa política. Reconhecer os limites em que

a legislação, sobretudo quando decorrente de proposições de iniciativa parlamentar,

pode disciplinar determinada política pública importa em reconhecer, em cada caso, o

ponto  de  equilíbrio  entre  os  Poderes  Executivo  e  Legislativo.  Afinal,  retirar  do

Parlamento  a  possibilidade  de  fixar  balizas  que  orientem,  de  forma  genérica,  as

políticas governamentais importa em reconhecer que o Poder Executivo as formula e

as implementa como bem entende, provocando desequilíbrio  entre os Poderes do

Estado, em ofensa ao disposto no art.  2º da Constituição da República.  Cabe ao

Parlamento, portanto, fixar tais balizas, permanecendo a cargo do Poder Executivo

definir a melhor forma de implementá-las. 

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá

o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência  privativa  para  as

providências indispensáveis ao sucesso da medida. Nesse aspecto, é preciso dizer

que o projeto em análise, em seu art. 6º, impõe obrigação ao Poder Executivo nos

seguintes  termos:  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.

Note-se  que  o  art.  90,  inciso  II,  da  Carta  Estadual  estabelece  que  cabe  ao

Governador do Estado, auxiliado por seus Secretários, exercer a direção superior do

Poder Executivo. Dentre essas atribuições, compete ao Chefe do Executivo não só

avaliar a conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade assim como

sua organização e estrutura, mas também definir suas atribuições. Para tanto, deve
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ter  em  conta  as  prioridades  políticas,  os  fatores  técnicos,  o  planejamento

administrativo estabelecido para a área e os interesses da comunidade. 

Assim,  é  de  ressaltar  que  estabelecer  atribuição  para  órgão  da  administração

pública  direta  ou  indireta  envolve  matéria  compreendida  no  campo  de

responsabilidades  inerentes  à  função  administrativa,  e  seu exercício  pressupõe  a

competência  do Chefe  do Poder Executivo  para,  em caráter  privativo,  deflagrar  o

respectivo processo legislativo. 

Outros reparos ainda precisam ser feitos para aprimorar a proposição. Como foi

dito, embora a formulação e a instituição de políticas públicas sejam competências do

Poder Executivo, o estabelecimento de diretrizes que nortearão a instituição dessas

políticas  é competência do Poder  Legislativo.  Analisando a  proposição,  verifica-se

que o seu conteúdo, essencialmente, refere-se a diretrizes, regras, objetivos a serem

cumpridos,  disciplinando  a  matéria  concernente  à  política  relativa  ao  leite,  sem

pretender,  propriamente,  instituir  uma  política  pública  específica.  Assim,  faz-se

necessário alterar  tanto a  ementa quanto o art.  1º  do  projeto em tela,  visando a

adequá-los no que diz respeito à competência legislativa. 

Pode-se  afirmar,  ainda,  que é  despropositada  a  medida  trazida  pelo  art.  5º  do

projeto em epígrafe, que, ao tratar do direito do cidadão de acesso às planilhas de

custo da produção, contraria  o disposto no art.  170,  inciso IV,  da Constituição da

República. Exigir que o produtor elabore planilhas demonstrativas dos custos de sua

produção constitui  intervenção estatal  indevida  no  domínio econômico,  violando o

princípio  da  livre  concorrência.  Pode-se  dizer,  também,  que  a  medida  constitui

violação à privacidade do produtor, ainda que ele seja pessoa jurídica, uma vez que

os direitos da personalidade, guardadas as devidas diferenças, são extensíveis às

pessoas jurídicas. Por essa razão, o art. 1.191 do Código Civil Brasileiro preleciona

que somente após determinação judicial  e  em casos específicos  pode-se exigir  a

exibição total de livros contábeis.

‘Art. 1.191 – O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de

escrituração  quando  necessária  para  resolver  questões  relativas  a  sucessão,

comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de

falência’.



847
____________________________________________________________________________

Em suma: não pode o Estado, ainda que utilize um instrumento genérico e abstrato,

tal como a lei, compelir o produtor a exibir a composição de preço do seu produto.

Assim, foi necessário retirar do projeto as disposições sobre a questão.

Saliente-se que, em razão dessas alterações, alguns dispositivos do projeto foram

renumerados. Por essa razão, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1.

No  que  se  refere  à  matéria,  complementarmente,  devemos  advertir  sobre  a

existência  do  Decreto  Estadual  nº  44.163,  de  2005,  que  institui  o  Minas  Leite  –

Programa Estadual  da  Cadeia  Produtiva  do  Leite  e  dá  outras  providências.  Não

vemos, todavia, incompatibilidade entre o citado regulamento e o projeto em questão.

Entendemos  que  a  medida  proposta  pode  subsidiar  uma  melhor  atuação  do

Executivo nessa seara, conferindo-lhe o instrumento legislativo necessário para tanto.

Por fim, alertamos que a comissão de mérito poderá aperfeiçoar a proposição em

tela,  a  partir  dos  anseios  sociais  relativos  a uma política  estadual  de  incentivo  à

pecuária de leite.”

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 100/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  diretrizes  para  a  formulação  da  Política  Estadual  de  Incentivo  à

Pecuária de Leite. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Esta lei estabelece as diretrizes, os objetivos e os instrumentos destinados

à  formulação  da  política  pública  direcionada  ao  incentivo  à  pecuária  de  leite,

abrangendo a ovinocultura, a bubalinocultura, a ovinocultura e a caprinocultura. 

Art. 2º – A política de que trata esta lei será formulada e executada de acordo 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;
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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.

Art. 3º – 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 à 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. 4º – Os programas e ações da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de

Leite  priorizarão  o  atendimento  aos  agricultores  familiares,  às  suas  cooperativas,

associações  e  aos  pequenos  e  aos  médios  estabelecimentos  comerciais  e

agroindustriais. 

Art.  5º – 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. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 104/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Almir  Paraca  e  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

104/2011, decorrente do desarquivamento do 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”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  18/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais da matéria.

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

analisou detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não

houve mudança legal superveniente que propiciasse nova interpretação, ratificamos o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“O projeto de lei em estudo dispõe que 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. 

A proposição autoriza o  Estado a credenciar  instituição pública ou privada para

avaliar  os  processos  de  produção  de  bens  e  serviços,  permite  a  concessão  de

benefício fiscal à instituição certificada e autoriza a redução de valores pagos por

instituição  certificada  a  título  de  taxa  de  juros  de  empréstimos  concedidos  com

recursos de fundos estaduais. 

Nos  termos  do  art.  3º  do  projeto,  a  instituição  certificada  poderá  utilizar  a

certificação para fins de ‘marketing’ e propaganda de bens e serviços, atendidas as

condições estabelecidas em regulamento. 
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Conforme  argumenta  o  autor  na  justificação  apresentada,  a  proposta  visa  a

estimular, por meio de certificação e concessão de benefícios financeiros e fiscais, as

instituições públicas e privadas a reduzir 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.

Nos  termos  do  art.  24,  inciso  VI,  da  Constituição  da  República,  a  União  e  os

Estados têm competência para legislar  concorrentemente sobre proteção do meio

ambiente e controle da poluição. No âmbito da legislação concorrente, a União deve

estabelecer as normas gerais; os Estados, as suplementares. 

O art. 214 da Constituição mineira dispõe sobre a competência material do Estado,

que,  com  vistas  a  assegurar  a  efetividade  do  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  deve  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações

presentes e futuras. 

A  matéria  encontra-se  no  rol  de  competência  legiferante  do  Estado.  Não  há,

tampouco,  reserva  de  iniciativa do  processo legislativo,  nos termos do art.  66  da

Constituição do Estado. Assim, numa análise preliminar, quanto aos aspectos formais

de constitucionalidade,  legalidade e  juridicidade,  de  competência  desta  Comissão,

podemos afirmar que não há óbice à tramitação da matéria nesta Casa. Seu mérito

deverá ser apreciado pelas comissões competentes, no momento oportuno. 

Faz-se necessário observar que o art. 2º do projeto faculta ao Estado conceder à

instituição certificada redução da carga tributária,  reduzindo a alíquota do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de

Serviços de Transporte e de Comunicação – ICMS –, do Imposto de Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA – e também do Imposto de Transmissão ‘Causa Mortis’

e Doação – IDCD. Trata, também, da redução em até 2% (dois por cento) dos valores

pagos a título de taxa de juros de empréstimos concedidos com recurso de fundos

estaduais. 

Não  obstante  sua  louvável  intenção,  a  proposta  afronta  dispositivo  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  –  LRF  –  que,  no  tocante  a  renúncia  de  receita,  impõe

rigorosos limites a serem observados pelo legislador. Dispõe o art. 14 da LRF: 

‘Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
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da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§  1o –  A renúncia  compreende  anistia,  remissão,  subsídio,  crédito  presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o – Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o

‘caput’ deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará

em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3o – O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.

153 da Constituição, na forma do seu § 1o;

II  –  ao  cancelamento  de  débito  cujo  montante  seja  inferior  ao  dos  respectivos

custos de cobrança.’

Observamos, também, que o art. 155, § 2.°, incisos VI e XII, da Constituição da

República  condiciona  à  prévia  manifestação  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz – a concessão de incentivo de natureza tributária relacionado ao

ICMS. Nesse sentido, vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal – STF

– manifestada por ocasião da ADI nº 2458-MC/AL:

‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei nº 6.004, de 14 de abril

de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS

para  o  setor  sucroalcooleiro.  Alegada  violação  ao  art.  155,  §  2º,  XII,  ‘g’,  da

Constituição Federal. Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia
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e  necessária  edição  de  convênio  entre  os  Estados  e  o  Distrito  Federal,  como

expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz,

contraria  o  disposto  no  mencionado  dispositivo  constitucional.  Medida  cautelar

deferida, com efeito ‘ex tunc’.’.

Assim, vemos que a medida proposta pelo art. 2º, incisos II e III, do projeto não

pode prosperar. 

Ademais, o inciso IV do mesmo artigo autoriza o Estado a ‘celebrar convênios com

instituições de direito público e privado’. Conforme a decisão do STF no julgamento

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165, trata-se de medida inconstitucional,

por afrontar o princípio da separação e independência dos Poderes, já que não cabe

ao Legislativo autorizar  a celebração de convênio pelo Executivo, por se tratar de

matéria  de  competência  deste  Poder,  no  exercício  da  sua  atividade  fim.  Nesse

sentido  decidiu  o  STF  no  julgamento  da  inconstitucionalidade  de  dispositivo  da

Constituição do nosso Estado:

‘Ementa:  Separação  e  independência  dos  Poderes:  submissão  de  convênios

firmados  pelo  Poder  Executivo  à  prévia  aprovação ou,  em  caso  de urgência,  ao

referendo de Assembleia  Legislativa:  inconstitucionalidade de norma constitucional

estadual que a prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes

da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da

separação  e  independência  dos  poderes,  que  se  impõe  aos  Estados-membros:

reexame da matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do Tribunal (ADI nº

165/MG - Relator Sepúlvera Pertence - Julgamento: 07/08/1997).’

Por isso, faz-se necessário suprimir o inciso IV do art. 2º do projeto. 

Finalmente, verificamos que o inciso I ainda do mesmo artigo apresenta problema

semelhante ao acima demonstrado, já que ele autoriza o Poder Executivo a fazer algo

já inserido no rol  de suas competências materiais.  Em face das razões aduzidas,

apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer”. 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 104/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º, renumerando-se os demais, bem como, no art. 5º, a expressão

“e obrigada a restituir em dobro os valores dos juros ou da carga tributária reduzidos”.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - André

Quintão - Luiz Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 173/2011

Comissão de Constituição e Justiça

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 173/2011 “dispõe

sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011 e, em seguida,

distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia. 

O  projeto  vem agora  a  esta  Comissão  a  fim  de ser  apreciado preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento do disposto no

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Relatório

O  projeto  de  lei  em  estudo  pretende  regulamentar  o  uso  do  livro  didático  nas

escolas.  Dentre  as  medidas  contidas  em  seu  bojo,  destacamos  a  vedação  da

substituição do livro didático adotado nos estabelecimentos de ensino fundamental e

médio durante o período de quatro anos, a não ser que, por imperativos de ordem

pedagógica e em razão da diversidade dos componentes curriculares, os sistemas de

ensino autorizem a substituição em prazo diverso

Além  disso,  a  proposição  veda  a  adoção,  a  partir  do  quinto  ano  do  ensino

fundamental, de livros descartáveis ou não reutilizáveis. Nesse caso, o sistema de

ensino poderá autorizar a utilização de livros que contenham atividade e exercício a

serem  neles  diretamente  realizados  desde  que  comprovadas  razões  de  ordem

pedagógica.

Por fim, o projeto estabelece que os sistemas de ensino promoverão a análise e

avaliação  dos  livros  didáticos  adotados  pelos  estabelecimentos  de  ensino  deles

integrantes.
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Passemos, agora, à análise da proposição.

No que se refere à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que a

Constituição Federal reservou à União a competência privativa para editar normas

gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional e aos Estados e ao Distrito

Federal a competência concorrente para legislar sobre educação, cultura e ensino. É

o  que  dispõem,  respectivamente,  os  arts.  22,  inciso  XXIV,  e  24,  inciso  IX,  da

Constituição Federal. 

Não se pode deixar de observar que este é um tema recorrente, sempre suscitado

nesta  Casa  Parlamentar.  Com  efeito,  não  foram  poucos  os  projetos  de  lei  aqui

apresentados  que  pretenderam  regulamentar  a  utilização  de  livros  didáticos  por

escolas públicas e privadas. Alguns lograram o êxito de se transformar em norma

jurídica, outros serviram apenas para levantar a discussão neste Parlamento.

Como exemplo, pode-se citar o Projeto de Lei nº 1.037/1974, transformado na Lei

nº 6.421, de 30/9/74, que dispõe sobre o uso de livros didáticos nos estabelecimentos

de ensino  de  1º  e  2º  graus.  A referida lei  determina que a substituição de livros

didáticos somente será autorizada pelo órgão estadual mediante a apresentação de

requerimento em que se comprove a vantagem pedagógica da medida. Determina

também  que  todo  estabelecimento  de  ensino  apresentará  ao  órgão  estadual

competente, para registro, a relação dos livros adotados em todas as séries e cursos.

Dispõe ainda que não será permitida a adoção obrigatória de livros que se tornem

imprestáveis a uma nova utilização.

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  8.503,  de  12/12/83,  estabelece  que  os  títulos  de  livros

didáticos  adotados  pelas  escolas  estaduais  de  1º  e  2º  graus  não  poderão  ser

substituídos em tempo inferior a quatro anos. Na linha da Lei nº 6.421, de 1974, veda

a adoção de livros que não possam ser reaproveitados.

Temos ainda a Lei nº 10.315, de 11/12/90, que estabelece que os títulos dos livros

didáticos  adotados  pelas  escolas  particulares  de  1º  e  2º  graus  não  poderão  ser

substituídos em período inferior a quatro anos. Além disso, dispõe que não poderão

ser adotados livros didáticos que, por qualquer motivo, não possam ser reutilizados. 

Assim, da análise da legislação estadual, pode-se notar que a matéria objeto do

projeto  de  lei  em  exame já está  disciplinada em normas vigentes.  Não obstante,
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conforme ressalta o autor em sua justificação, a novidade apresentada refere-se à

flexibilidade conferida aos sistemas de ensino para modificar os prazos relativos à

substituição de livros didáticos e as regras para adoção de livros não reaproveitáveis.

Assim, tendo em vista que o tema já se encontra disciplinado de forma abrangente

pela  legislação  estadual,  e  visando  à  consolidação  da  legislação,  sugerimos  a

alteração  das  leis  em  vigor  sobre  a  matéria,  nos  termos  do  substitutivo  ao  final

redigido. 

Observamos que foram sugeridas algumas alterações aos dispositivos propostos,

de forma a evitar a criação de obrigações para o Poder Executivo e a invasão de

campos reservados a outras esferas de competência da Federação, o que afrontaria

a Constituição.

Por fim, cabe salientar que a análise dos aspectos meritórios da proposição será

feita pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a quem caberá verificar a

efetividade e conveniência da medida em face da realidade dos sistemas de ensino.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 173/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis nº 8.503, de 19 de dezembro de 1983, que regula a substituição de

livros didáticos em escolas estaduais e dá outras providências e nº 10.315, de 11 de

dezembro de 1990, que dispõe sobre a substituição de títulos de livros didáticos em

escolas particulares de primeiro e segundo graus e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.503, de 19 de dezembro de 1983, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Os títulos de livros didáticos adotados pelas escolas estaduais do ensino

fundamental  e  médio  de  Minas  Gerais  não  poderão  ser  substituídos  antes  de

decorridos quatro anos de sua adoção.

Parágrafo único – Por razões de ordem pedagógica e em face da diversidade dos

componentes  curriculares,  poderá  ser  autorizada,  nos  termos  de  regulamento,  a

substituição de livro didático em prazo inferior ao previsto no “caput”. 
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(...)

Art.  4º  –  No ensino fundamental,  a  partir  do quinto ano,  e  no  ensino médio,  é

vedada  a  adoção  de  livros  didáticos  que,  por  qualquer  motivo,  não  possam  ser

reaproveitados.

Parágrafo  único  –  Excepcionalmente,  por  razões  comprovadas  de  ordem

pedagógica, poderá ser autorizada, nos termos de regulamento, a utilização de livros

que contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados.”.

Art. 2º – Os arts. 1º e 4º da Lei nº 10.315, de 11 de dezembro de 1999, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Os  títulos  de  livros  didáticos  adotados  pelas  escolas  particulares  do

ensino fundamental e médio de Minas Gerais não poderão ser substituídos antes de

decorridos quatro anos de sua adoção.

Parágrafo único – Por razões de ordem pedagógica e em face da diversidade dos

componentes  curriculares,  poderá  ser  autorizada,  nos  termos  de  regulamento,  a

substituição de livro didático em prazo inferior ao previsto no “caput”. 

(...)

Art.  4º  –  No ensino fundamental,  a  partir  do quinto ano,  e  no  ensino médio,  é

vedada  a  adoção  de  livros  didáticos  que,  por  qualquer  motivo,  não  possam  ser

reaproveitados.

Parágrafo  único  –  Excepcionalmente,  por  razões  comprovadas  de  ordem

pedagógica, poderá ser autorizada, nos termos de regulamento, a utilização de livros

que contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados.”.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 303/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.229/2009, a proposição em

epígrafe, de autoria da Deputada Liza Prado, “regulamenta o art. 199 da Constituição
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do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento declara e enumera, de forma explícita, como fundações

educacionais  de  ensino  superior  associadas  à  Universidade  do  Estado  de  Minas

Gerais - Uemg - as seguintes instituições de ensino superior: I - Fundação de Ensino

Superior de Divinópolis - Funed -; II - Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp

-;  III  -  Fundação de  Ensino  Superior  do  Vale  do  Jequitinhonha,  do  Município  de

Diamantina  -  Fevale  -;  IV  -  Fundação  Educacional  Campanha  da  Princesa,  do

Município de Campanha; V - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

e  VI  -  Fundação  Educacional  de  Ituiutaba.  Ademais,  o  projeto  estabelece  que  o

governo do Estado dispensará tratamento prioritário a essas instituições, mediante a

concessão de bolsas de estudo de graduação e especialização, auxílio para pesquisa

e extensão, parceria pedagógica e convênios de cooperação mútua. 

Determina, ainda, que, entre as pró-reitorias que compõem a estrutura orgânica da

Uemg, uma será a Pró-Reitoria do Interior, que terá por finalidade a integração da

Uemg com as diversas regiões do Estado e as unidades associadas. O Pró-Reitor,

que  terá  direito  a  voto  no  Conselho  Universitário,  será  escolhido  pelo  Chefe  do

Executivo,  por  meio de lista tríplice,  formulada em votação pelos Presidentes das

fundações associadas. 

Inicialmente, cumpre salientar que a Uemg é uma entidade autárquica criada pelo

art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira e, nessa

condição,  goza  de  autonomia  administrativa,  financeira  e  didático-científica,  nos

termos do art. 199 da citada Constituição. A Lei nº 11.539, de 1994, que dispõe sobre

a organização da Uemg, atribui a esta a natureza jurídica de autarquia de regime

especial,  sendo dotada também de patrimônio e receita próprios.  Por se tratar de
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autarquia,  tem personalidade de direito público,  o que significa dizer  que a Uemg

goza de um conjunto de prerrogativas típicas de poder público, entre as quais se

destacam a competência para gerir suas próprias atividades, mediante a edição de

atos administrativos, a celebração de contratos públicos ou privados e a participação

em convênios ou atos assemelhados no exercício de suas atribuições institucionais. 

Por força do art. 12, III, “g”, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do

Estado, a Uemg vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior.  Embora  seja  dotada  de  autonomia  administrativa  e  financeira,  a

mencionada autarquia mantém vínculo institucional com essa Pasta, para os efeitos

de  controle  de  finalidade,  também  chamado  de  tutela  administrativa  ou,

simplesmente, de supervisão secretarial. 

Uma vez enunciados os principais atributos da Uemg, à luz da legislação vigente,

cabe, agora, analisar as disposições do projeto, a começar pelo comando do art. 1º,

que enumera as instituições de ensino superior associadas a essa autarquia. Nesse

ponto, a proposição não introduz novidade no sistema normativo, uma vez que tais

entidades já são associadas à Uemg, por força do art. 129 do ADCT da Carta mineira,

introduzido  pela  Emenda  à  Constituição  nº  72,  de  2005.  A concepção da  lei  em

sentido material abrange a generalidade, a abstração e a inovação da ordem jurídica,

o que é próprio do ato legislativo. Se a norma não inova o ordenamento positivo do

Estado, não pode ser enquadrada na categoria de lei material.  A característica da

novidade  da  lei  pode  ocorrer  de  várias  formas,  seja  suprindo  uma  lacuna

preexistente,  seja  dispensando  ao  tema  uma  disciplina  jurídica  diferente  da  que

existia e revogando a lei anterior. 

O art. 2º, por sua vez, contém dispositivos voltados para o funcionamento interno da

Uemg, ao prever a criação da Pró-Reitoria do Interior e as regras para a escolha do

Pró-Reitor.  Nesse caso,  o projeto afronta a autonomia administrativa da autarquia

para  dispor  sobre  suas  próprias  atividades,  situação  em  que  o  legislador  estaria

fazendo  as  vezes  de  administrador  da  Uemg,  o  que  não  tem  fundamento

constitucional. 
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Quando o legislador cria determinada autarquia, o que só pode efetivar-se mediante

lei específica, com base no art. 37, XIX, da Constituição da República, sua estrutura

básica  deve  constar  diretamente  na  lei  instituidora.  Essa  estrutura  principal  diz

respeito aos órgãos integrantes da Uemg e suas respectivas atribuições, cabendo à

própria  autarquia,  na  qualidade  de  ente  administrativo  autônomo,  decidir  pela

conveniência e oportunidade de criar outras unidades administrativas e praticar os

demais  atos  necessários  à  gestão  administrativa  e  financeira  da  entidade.  Para

exemplificar, a estrutura orgânica da autarquia em questão está prevista no art. 4º da

mencionada Lei nº 11.539 e abrange uma pluralidade de órgãos públicos, entre os

quais se destacam o Conselho Universitário, a Reitoria, a Pró-Reitoria de Ensino, a

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria

de Administração e Finanças. O Conselho Universitário é órgão colegiado superior da

Uemg, e a Reitoria é a unidade de direção superior, ao passo que as pró-reitorias são

unidades  de  coordenação  e  execução.  O  §  1º  do  art.  4º  estabelece  que  a

competência e a descrição dessas unidades administrativas serão fixadas no estatuto

da Uemg, a ser aprovado por meio de decreto do Governador do Estado. Quanto à

estrutura  complementar  dos  câmpus  regionais  da  autarquia,  o  assunto  deve  ser

tratado em decreto do Chefe do Executivo, observadas as restrições determinadas na

lei  que  disciplina  a  instituição.  Ainda  que  a  competência  formal  seja  atribuída

legalmente  ao  Governador  do  Estado,  cabe  à  autarquia  decidir  previamente  pela

adoção  de  estrutura  complementar  que  melhor  atenda  às  suas  necessidades  e

sugerir  ao  titular  do  poder  regulamentar  a  implementação  das  medidas

administrativas pertinentes. 

O art.  66,  III,  “e”,  da  Carta mineira  prevê a competência privativa  do  Chefe do

Executivo para criar, estruturar e extinguir secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade  da  administração  indireta,  o  que  abrange  as  autarquias,  as  fundações

públicas e as empresas estatais, que são formas de descentralização administrativa.

Assim,  a  estruturação  de  determinada  entidade  compreende  a  criação,  a

transformação e a extinção de órgãos e unidades administrativas bem como a fixação

de competências. Se se tratar de órgão subordinado diretamente ao Governador do

Estado ou de entidade vinculada juridicamente a secretaria de Estado, tal fato exclui a

competência desta Casa para a deflagração do processo legislativo. 
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Finalmente, assinale-se que a proposição em comento não introduz novidade no

mundo jurídico, pois o assunto nela tratado encontra-se devidamente disciplinado nos

arts. 6º a 10 da Lei nº 18.384, de 2009, que cria cargos no quadro geral de cargos de

provimento  em  comissão  da  administração  direta  do  Poder  Executivo  e  cria  a

Assessoria  de  Relações  Regionais  na  estrutura  orgânica  da  Uemg,  entre  outras

disposições. Se não há elemento inovador da ordem jurídica, que é um dos atributos

da lei em sentido material, a conversão do projeto em norma jurídica seria totalmente

desnecessária e inócua, uma vez que estaria simplesmente reproduzindo comandos

de outro diploma legislativo, o que realça a antijuridicidade da matéria. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 303/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Fred Costa, “torna obrigatória a

identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos hoteleiros”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III,

“a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposição em análise obriga os hotéis, as pensões, as pousadas e os albergues

localizados no Estado a registrar e a manter ficha de identificação das crianças e dos

adolescentes  que  neles  se  hospedarem.  O  descumprimento  de  tal  comando

normativo sujeita o infrator a penalidades de notificação por escrito e multa, cujo valor
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arrecadado será integralmente  repassado ao Fundo Estadual  para  a  Infância  e  a

Adolescência. 

De  acordo  com  a  justificativa  apresentada  pelo  autor,  atualmente,  os

estabelecimentos  de  hotelaria  apenas  identificam  os  adultos  responsáveis  pelo

pagamento da hospedagem. O objetivo de instituir a obrigatoriedade de identificação

também das crianças e dos adolescentes é, fundamentalmente, impedir a prática dos

crescentes crimes contra esses segmentos e, ao mesmo tempo, ajudar as famílias e

as autoridades públicas na busca e localização dos menores. 

Vale ressaltar que já tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.136/2009, com teor

bastante semelhante ao da proposição em análise. Na oportunidade, após acurado

exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, cujo

conteúdo o projeto em exame reproduz integralmente. Como não houve mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar a posição anteriormente adotada. 

Primeiramente,  cumpre  observar  que  a  matéria  está  em  consonância  com  a

legislação federal que rege a matéria. Destacamos, que “no âmbito federal, o Estatuto

da Criança e do Adolescente proíbe a hospedagem de criança ou adolescente em

hotel,  motel,  pensão  ou  estabelecimento  congênere,  salvo  se  autorizado  ou

acompanhado pelos pais ou responsável (art. 82). Além disso, fixa multa de 10 a 50

salários de referência e, em caso de reincidência, prevê o fechamento por até 15 dias

para o estabelecimento – hotel, pensão, motel ou congênere – que hospedar criança

ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável ou sem autorização por

escrito destes ou da autoridade judiciária (art. 250). 

No  âmbito  da  legislação  estadual,  vários  Estados  membros  já  criaram  ou

propuseram projetos de lei com conteúdo semelhante. Veja-se, por exemplo, a Lei nº

12.927, de 11/4/2008, do Estado do Rio Grande do Sul; a Lei nº 12.883, de 20/9/2005,

do Estado de Pernambuco; a Lei nº 14.426, de 7/6/2004, do Estado do Pará. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos, a seguir, à análise da proposição. 

Do  ponto  de  vista  formal,  não  há  vício  de  competência,  na  medida  em  que  é

facultado a Assembleia Legislativa estadual criar leis de proteção da infância e da
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adolescência por via da legislação concorrente, nos termos do art. 24, inciso XV, da

Constituição da República. 

A matéria também não está elencada entre as hipóteses de iniciativa privativa.”

Ressaltamos, como antes mencionado, que esta Comissão já realizou profundo e

acurado  exame da  matéria.  As  modificações  sugeridas  por  esta  Comissão  foram

incorporadas ao projeto em exame com vistas a aprimorá-lo no que diz respeito, por

exemplo,  à  forma  de  criação  da  ficha  de  identificação,  ao  prazo  de  guarda  dos

documentos,  às  penalidades  impostas,  à  responsabilidade  pela  fiscalização  do

cumprimento da lei, de tal forma que não resta nada a acrescentar. 

Em vista dessas considerações, julgamos que não há óbice jurídico à aprovação do

projeto de lei em comento. 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 353/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 369/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  751/2007,  “dispõe  sobre  deveres  no

recebimento  de  produtos  viciados  para  reparos  e  estabelece as  informações  que

nestes casos devem ser fornecidas ao consumidor”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2911, foi a proposição distribuída a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria  constante  da  proposição  em  análise  já  foi  objeto  de  estudos  desta

Comissão,  quando  do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº  751/2007.  Por  esta  razão
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acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator quando do trâmite do projeto, o

qual transcrevemos a seguir: 

“A  proposição  em  estudo  pretende  adotar  regras  a  serem  seguidas  pelos

fornecedores quando do recolhimento dos produtos defeituosos que são devolvidos

para os devidos reparos, conforme assegura a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe

sobre a proteção do consumidor  e dá outras  providências  (Código de Proteção e

Defesa do Consumidor). Conforme consta na justificação do projeto, o consumidor,

quando se vê na contingência de entregar o produto para reparos, é encaminhado a

um terceiro fornecedor, normalmente conhecido como Assistência Técnica Autorizada;

entretanto,  o consumidor  nem sequer sabe se há vínculo entre o estabelecimento

comercial responsável pela venda e a oficina, ou entre esta e o fabricante do produto.

Segundo  a  autora  da  proposta,  esta  situação  tem  levado o  consumidor  a  adotar

medidas judiciais para solucionar o problema, sendo, muitas vezes, surpreendido com

a alegação de que o produto jamais foi por ele apresentado para reparos. Deve ser

lembrado,  por  ser  oportuno,  que o  Código  de Proteção e  Defesa do Consumidor

preconiza,  no  caso  de  produto  defeituoso,  a  responsabilidade  solidária  do

comerciante, do importador e do fabricante na reparação dos vícios apontados, em

prazo não superior a 30 dias. Ocorrida a hipótese de o reparo não efetivar-se no

prazo mencionado,  é  facultado  ao  consumidor  exigir  a  substituição do  produto,  a

restituição da quantia paga por ele ou o abatimento proporcional do preço. Para o

exercício  dessa  prerrogativa,  entretanto,  torna-se  necessário  que  o  consumidor

possua  elementos  de  prova  do  transcurso  dos  30  dias  previstos  na  legislação

consumerista,  o  que  se  mostra  possível  com  o  estabelecimento  das  regras

constantes na proposta em apreço. A defesa do consumidor foi erigida à categoria de

direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro, por força do preceito constante

no art. 5º, XXXII, da Constituição da República, cabendo ao Estado a adoção dos

mecanismos necessários ao exercício desses direitos, seja por meio da edição de

leis, seja mediante a instituição de órgãos de proteção, como é o caso dos Procons,

ou, mesmo, de delegacias especializadas, conforme tem ocorrido recentemente em

Minas Gerais. Nesse contexto, foi editada a Lei nº 8.078, de 1990, que assegura a

defesa dos direitos do consumidor,  até mesmo com a inversão do ônus da prova,
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conforme se evidencia do disposto no art. 6º, VIII, daquele diploma legal. A matéria

insere-se  entre  aquelas  constantes  no  art.  24  da  Constituição  da  República,  que

estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal

para editar normas jurídicas. Segundo dispõe o seu § 3º, inexistindo lei federal sobre

normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a

suas peculiaridades, exatamente conforme ocorre no caso em tela. Cabe a esta Casa

Legislativa dispor sobre a matéria, em obediência ao comando constante no art. 61

da  Constituição  do  Estado.  É  importante  enfatizar  que  não  existe  nenhum

impedimento  de  ordem  constitucional  a  que  se  instaure,  no  caso,  o  processo

legislativo por iniciativa parlamentar”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela jurídicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 369/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Luiz Henrique

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

do desarquivamento do 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 2007,  no âmbito das

repartições públicas estaduais de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento. 
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Fundamentação

O projeto sob comento obriga os órgãos públicos estaduais a reservar espaço em

locais  de  maior  circulação de  pessoas  para  a  afixação de  cartazes  ou  similares,

contendo  explicação  sobre  a  proibição  da  cobrança  de  tarifas  bancárias  pela

prestação dos serviços bancários considerados essenciais, nos termos do art. 2º da

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.528, de 2007. Estabelece,  ainda,

que 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 tais serviços e prevê também a divulgação de

campanhas,  por  meio  do  órgão  oficial  de  imprensa  do  Estado,  da  vedação  da

cobrança de tarifas bancárias de que trata a citada Resolução nº 3.528.

De acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República, “são reservadas aos

Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”, o que

atesta a natureza residual do Estado Federado para tratar de assuntos de interesse

regional.  Se  determinada  matéria  não  está  constitucionalmente  enquadrada  na

competência  da  União  ou  do  Município,  remanesce  para  o  Estado  membro  a

disciplina do assunto. 

No caso em tela, trata-se apenas da exigência de divulgação, por meio dos órgãos

públicos estaduais, de conteúdo de norma administrativa federal atinente à vedação

da cobrança de tarifas bancárias para os serviços considerados essenciais, que é de

grande interesse para os administrados. A parte da norma a que se pretende conferir

mais publicidade é a que veda às instituições financeiras a cobrança de tarifas pela

execução  de  serviços  bancários  essenciais  a  pessoas  físicas,  entre  os  quais  se

destacam o fornecimento de cartão com função de débito; a realização de até quatro

saques por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque

avulso,  ou  em  terminal  de  autoatendimento;  o  fornecimento  de  até  dois  extratos

contendo  a  movimentação  do  mês  em  terminal  de  auto  atendimento;  e  a

compensação de cheques.  Trata-se,  pois,  de  direitos  da  pessoa física  (cliente  ou

usuário)  assegurados  no  plano  federal  perante  as  instituições  financeiras  que

dependem da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar.

Não há, no caso, invasão de competência da União pelo Estado, pois o projeto não
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legisla sobre as instituições monetárias ou creditícias nem faz as vezes do Conselho

Monetário  Nacional  ou  do  Banco  Central  do  Brasil,  mas  apenas  determina  a

obrigatoriedade  de as  repartições  públicas  estaduais  divulgarem  esses  direitos  já

estabelecidos  por  outra  instância  administrativa.  Na  verdade,  são  providências

administrativas endereçadas aos órgãos públicos, as quais, a rigor, não dependeriam

de  lei  para  a  sua  implementação,  cabendo  a  cada  órgão  decidir  sobre  essa

divulgação. Entretanto, em face da importância da matéria e de sua repercussão no

interesse público,  além  do  caráter  pedagógico  do  comando,  essa  exigência  legal

afigura-se-nos razoável, especialmente porque o cidadão tem o direito constitucional

à informação. Cabe ao poder público, no âmbito de sua competência constitucional,

esclarecer  os  cidadãos  de  seus  direitos  básicos,  o  que  pode  ser  feito  mediante

campanhas educativas, programas ou a simples afixação de informações em locais

de maior circulação de pessoas. 

No  entanto,  a  proposição  contém  alguns  equívocos  passíveis  de  retificação.  O

primeiro diz respeito ao órgão que editou a Resolução nº 3.518, a saber, o Banco

Central do Brasil, e não o Conselho Monetário Nacional. Este é órgão colegiado que

integra a estrutura do Ministério da Fazenda, ao passo que aquele é uma autarquia

especial vinculada ao citado Ministério. O segundo equívoco, constante no art. 1º do

projeto, é de natureza meramente redacional,  por utilizar termos inadequados, tais

como  “similares”  e  “explicação”,  os  quais  devem  ser  substituídos  por  “avisos”  e

“informação”, respectivamente.

O terceiro equívoco consta no parágrafo único do art. 2º da proposição, ao cogitar

de  espaço  no  órgão  oficial  de  imprensa  destinado  à  divulgação  de  campanhas

relativas  à  proibição  da  cobrança  dessas  tarifas  bancárias.  A  nosso  ver,  esse

dispositivo  é inócuo,  pois  o  que nele  se prevê já  está alcançado pelo “caput”  do

referido  art.  2º,  o  qual  menciona  explicitamente  os  veículos  de  comunicação

impressa. Além disso, ao fazer alusão a campanha, tem-se a impressão de que esse

procedimento administrativo encontra-se em plena execução, o que não é o caso,

pois inexiste, atualmente, plano, programa ou campanha com essa finalidade. Diante

disso, tal dispositivo deve ser suprimido do texto, o que não compromete o objetivo do

projeto.
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O último equívoco consta no art. 3º da proposição, o qual fixa o prazo de 60 dias

para a ulterior regulamentação da lei pelo Poder Executivo. Ora, a competência para

expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis é atribuição privativa

do Governador do Estado, conforme preceitua o art. 90, VII, da Carta mineira. Essa

prerrogativa  do  Executivo  de  explicitar  as  leis  para  facilitar  a  sua  aplicação  tem,

portanto,  fundamento  direto  na  Constituição,  razão  pela  qual  não  se  nos  afigura

juridicamente  correta  a  sua inserção em normas  infraconstitucionais.  O  Chefe  do

Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, expedir  regulamentos para tornar a lei

mais inteligível e garantir a sua aplicação uniforme, independentemente de previsão

legislativa expressa. Se tal dispositivo não inova a ordem jurídica, não há razão para

mantê-lo no corpo do projeto. 

No  intuito  de  corrigir  os  problemas  levantados  ao  longo  desta  peça  opinativa,

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 425/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1 

Dispõe sobre a divulgação, no âmbito das repartições públicas estaduais, do direito

à gratuidade de serviços bancários considerados essenciais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar espaços, em

locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes ou avisos que

contenham  informação  sobre  a  vedação  de  cobrança  de  tarifas  bancárias  pela

prestação dos serviços considerados essenciais, na forma do art. 2º da Resolução nº

3.518, de 6 de dezembro de 2007, do Banco Central do Brasil.

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. 

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Luiz Henrique

- Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 460/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  460/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 197/2007, “institui o Programa de

Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar”.

Publicada no “Diário do Legislativo”  em 26/2/2011,  a proposição em questão foi

distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto à

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame institui  o  Programa de  Recuperação  dos  Viciados  em

Jogos de Azar, o qual terá como objetivo prestar orientação psicológica e social ao

viciado, dar assistência aos seus familiares durante sua recuperação e proporcionar

as  condições  mínimas  para  que  ele  seja  socialmente  reintegrado.  Para  tanto,  o

projeto  prevê a destinação de 10% dos recursos arrecadados a título  de taxa de

expediente (art. 92 da Lei nº 6.763, de 1975) para a manutenção do programa. Por

fim, determina que o Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão gestor do

programa.

Cabe dizer, inicialmente que a matéria foi objeto de análise por esta Comissão em

duas  oportunidades.  Nas  duas  ocasiões,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

exarou parecer concluindo pela inconstitucionalidade com fulcro nas mesmas razões

jurídicas. Considerando que não houve alterações no sistema jurídico de forma a

respaldar  o  estudo  da  matéria  por  um  prisma  diferente,  mantivemos  o  mesmo

entendimento manifestado naquelas oportunidades:

“Nosso  sistema de governo  se  baseia  no  princípio  da  separação  dos  Poderes,

tendo  cada Poder  funções  e  prerrogativas  definidas  pela  Constituição Federal.  O

Poder Legislativo pode e deve atuar  na discussão das políticas públicas a serem

implantadas  no  Estado.  No  entanto,  há  determinadas  políticas  públicas  que  são
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implementadas sem o aval do Poder Legislativo, aquelas consideradas meramente

administrativas,  de  competência  exclusiva  do  Poder  Executivo.  Nesse  passo,  a

elaboração e a execução de programas são iniciativas que dispensam autorização

legislativa e configuram atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos

de  lei  tratando  de  temas  dessa  natureza  constitui  iniciativa  inadequada,  porque

inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída

em sua competência constitucional.

Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum  plano  nem  programa  devem  ser  submetidos  pelo  Poder  Executivo  ao

Parlamento, seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja

porque ficaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Importa  salientar  que  o  Poder  Legislativo  pode  e  deve  atuar  na  discussão  das

políticas públicas a serem implantadas no Estado. Entretanto, o momento jurídico-

político próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado

dá-se quando da apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual,

ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e

projetos poderão ser apresentadas pelos Deputados Estaduais. Esse é o momento

para que sejam criados ou ampliados programas por via da iniciativa legislativa, sem

sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente autorizativas,

de efeito inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de ser implementadas, por

falta de recursos. Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
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nº 101), de 2000, no seu art. 15, é taxativa ao considerar não autorizadas, irregulares

e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação

que não atendam às exigências estabelecidas no art. 16 da mesma lei, que prevê que

a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem

aumento  de  despesa  deverão  ser  acompanhados  de  estimativa  do  impacto

financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão entrar em vigor quanto

nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão,  também,  ser  acompanhados  de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  e  com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  Ademais,  o

programa objeto da proposição sob análise contém um comando para que o Poder

Executivo implemente uma ação que já está incluída em sua competência,  o que

denota o caráter inócuo da lei. Tal programa, com ou sem o respaldo da lei, somente

será implementado pelo Executivo, caso este vislumbre a necessidade e a viabilidade

de sua implantação.

Destarte, a previsão estabelecida pelo projeto da destinação de 10% dos recursos

arrecadados a título de taxa de expediente para a manutenção do programa não se

coaduna com os comandos constitucionais. Segundo o art. 145, II, da Constituição da

República, as taxas são instituídas em razão do poder de polícia ou da utilização,

efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao

contribuinte ou postos à sua disposição. Assim, são tributos vinculados cuja hipótese

de incidência consiste numa atuação direta e imediatamente referida ao obrigado, o

qual,  por  sua  vez,  remunera  o  Estado  por  aquele  serviço  que  lhe  foi  oferecido.

Portanto, a destinação de 10% do produto da arrecadação da taxa de expediente

para  uma  atividade  totalmente  desvinculada  de  sua  hipótese  de  incidência  não

encontra amparo no conceito do tributo taxa. 

Ademais, o recurso financeiro a ser utilizado para o programa, considerando tratar-

se, no caso, de criação de ação governamental, teria, necessariamente, que atender

aos requisitos constantes nos arts.  15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal,  já

destacados nesta “Fundamentação”, o que não foi observado pelo legislador. Cumpre

salientar,  entretanto, que o atendimento aos requisitos  mencionados não elidiria  a
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proposição do vício de inconstitucionalidade decorrente da natureza administrativa da

matéria”.

Desse modo, diante do exposto e,  notadamente, do vício de constitucionalidade

insanável – violação do princípio da separação dos Poderes –, entendemos que a

proposição não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 460/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  n° 535/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 311/2007, 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.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 3/3/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento

Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe 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.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Leis  nºs  2.157/2005  e  311/2007),  tendo  esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de
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admissibilidade, concluindo pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 2.157/2005:

“Ao acrescentar o § 3º  ao art.  11 da Lei nº 14.937,  o projeto de lei  em análise

pretende estabelecer o mês de fevereiro de cada exercício fiscal como marco inicial

para a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Segundo a fundamentação do projeto,  a alteração pretendida tem o objetivo de

possibilitar a diminuição das despesas domésticas do contribuinte, no mês de janeiro,

quando o imposto vem sendo cobrado regularmente.

É do conhecimento público que janeiro é um dos meses mais penosos para os

cidadãos  brasileiros,  em  consequência  do  acúmulo  de  despesas  relativas  à

renovação da matrícula escolar, à aquisição de material didático e ao pagamento do

imposto sobre a propriedade territorial urbana – IPTU.

O IPVA é um tributo instituído pelo Estado (...). Assim sendo, embora parte de sua

arrecadação, por imperativo constitucional, seja destinada aos Municípios onde são

emplacados os veículos, cabe a esta Casa Legislativa disciplinar a sua cobrança, nos

termos do disposto no art. 61, III, da Carta mineira.

Para corroborar essa assertiva, convém mencionar o dispositivo na Lei nº 14.937,

de 23/12/2003, aprovada pela Assembleia Legislativa e promulgada pelo Governador

do Estado, que estabelece as regras para a cobrança e arrecadação do imposto.

Apesar  de  a  referida  lei  definir  a  ocorrência  do  fato  gerador  do  tributo  no  dia

primeiro de janeiro de cada ano,  não há impedimento de ordem constitucional  ou

legal a que esta Casa altere a norma específica, estabelecendo o termo inicial para

recolhimento, conforme ocorre no caso em tela.

Deve ser enfatizado que não existe, com a mudança pretendida, nenhuma renúncia

de receita ou alteração de alíquota, estando, pois, a proposta em apreço em perfeita

consonância com as disposições constantes da Lei Complementar nº 101, conhecida

como Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Todavia, cumpre ressaltar que os aspectos relativos à conveniência e oportunidade
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da medida serão examinados nas Comissões de Mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 535/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 540/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 17/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  540/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itueta o imóvel

com  área  de  2.000m²,  situado  no  lugar  denominado  Córrego  do  Chapéu,  nesse

Município, registrado sob o nº 2.781, a fls. 372 do Livro 2-D, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Resplendor.

O  art.  2º  do  projeto  destina  o  imóvel  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e

determina, em seu § 1º, que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista. O mesmo prazo é considerado pelo art. 3º do projeto para

que o Município de Itueta faça o registro do imóvel, caso contrário essa autorização

ficará sem efeito.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do
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Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado. 

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua Mensagem, que o

imóvel  visa  suprir  a  demanda  da  rede  municipal  de  ensino  e  contribuirá  para  a

melhoria da prestação dos serviços relacionados à educação.

Embora não haja óbice para a tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa,

apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1, para adequação de seu

texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 540/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta imóvel

com  área  de 2.000m² (dois  mil  metros  quadrados),  situado no  lugar  denominado

Córrego do Chapéu, nesse Município, registrado sob o n° 2.781, a fls. 372 do Livro 2-

D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor. 

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de uma escola municipal. 

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.
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Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 541/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 18/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  541/2011  pretende  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Itueta  o imóvel  com área de 2.000m²,  situado no lugar  denominado

Córrego dos Quatis,  Distrito  de Quatituba,  nesse Município,  e registrado sob o nº

3.009,  a  fls.  2  do Livro 2-E,  no Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca de

Resplendor.

O  art.  2º  do  projeto  destina  a  área  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e

determina, em seu § 1º, sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista. No art. 3º, o projeto dispõe que, vencido igual prazo sem que o

Município de Itueta faça o registro do imóvel, essa autorização ficará sem efeito.

A alienação de patrimônio público somente pode ser efetivada com autorização do

Poder Legislativo, em observância ao disposto no art. 18 da Constituição mineira. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos

da administração pública,  em seu art.  17,  impõe,  além da referida  autorização,  a

existência de interesse público devidamente justificado. 

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o
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imóvel  visa  suprir  a  demanda  da  rede  municipal  de  ensino  e  contribuirá  para  a

melhoria da prestação dos serviços relacionados à educação.

Embora  não haja  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise  nesta  Casa,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, para a adequação do texto

à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 541/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

com  área  de 2.000m² (dois  mil  metros  quadrados),  situado no  lugar  denominado

Córrego dos Quatis, Distrito de Quatituba, nesse Município, registrado sob o n° 3.009,

a fls. 2 do Livro 2-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 542/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 19/2011, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  542/2011  pretende  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Itueta uma área com 10.000m², que corresponde a dois imóveis com

áreas de 5.650m² e 4.350m², situados no lugar denominado Córrego Santo Antônio,

nesse Município, registrados, respectivamente, sob os nºs 5.411 e 5.412, a fls. 277 e

278 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

O art. 2º do projeto destina a área ao funcionamento de uma escola municipal e, em

seu § 1º, determina sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista. No art. 3º, o projeto dispõe que, vencido igual prazo sem que o

Município de Itueta faça o registro dos imóveis, essa autorização ficará sem efeito.

A alienação de patrimônio público somente pode ser efetivada com autorização do

Poder Legislativo, em observação ao disposto no art. 18 da Constituição mineira. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  em  seu  art.  17,  impõe,  além  da  referida  autorização,  a

existência de interesse público devidamente justificado. 

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o

imóvel  visa  suprir  a  demanda  da  rede  municipal  de  ensino  e  contribuirá  para  a

melhoria da prestação dos serviços relacionados à educação.

Embora não haja óbice para a tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, para esclarecer que se trata

de doação de dois imóveis e para a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 542/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta os imóveis

com  áreas  de  5.650m²  (cinco  mil  seiscentos  e  cinquenta  metros  quadrados)  e

4.350m²  (quatro  mil  trezentos  e  cinquenta  metros  quadrados),  situados  no  lugar

denominado Córrego Santo Antônio, nesse Município, registrados sob os n°s 5.411 e

5.412, a fls. 277 e 278 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Resplendor. 

Parágrafo  único  –  Os  imóveis  a  que  se  refere  o  “caput”  destinam-se  ao

funcionamento de escola municipal. 

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro dos

imóveis.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 594/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 36/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  594/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itueta o imóvel

com área  de 2.163,90m²,  situado no lugar  denominado  Barra  do  Juazeiro,  nesse

Município, registrado sob o nº 1.901, a fls. 82 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Resplendor.

O  art.  2º  do  projeto  destina  o  imóvel  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e

determina, em seu § 1º, que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista. O mesmo prazo é considerado pelo art. 3º do projeto para

que o Município de Itueta faça o registro do imóvel, caso contrário essa autorização

ficará sem efeito.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

A exigência  está  plenamente  atendida  com  a  finalidade  expressa no  art.  2º  do

projeto, pois a destinação do imóvel ao funcionamento de escola municipal contribuirá

para a melhoria da prestação dos serviços relacionados à educação no Estado.

Embora  não haja  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise  nesta  Casa,

apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1, para adequação de seu

texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 594/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta imóvel

com área de 2.163,90m² (dois mil cento e sessenta e três vírgula noventa metros

quadrados),  situado  no  lugar  denominado  Barra  do  Juazeiro,  nesse  Município,

registrado sob o n° 1.901, a fls. 82 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Resplendor. 

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de uma escola municipal. 

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/4/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  notificando  o  falecimento  da  Sra.  Leonor

Nogueira Carvalho, ocorrido em 9/4/2011, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Mário  Rogeri

Montipó, ocorrido em 27/3/2011, em São Sebastião do Paraíso. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio  Souza  Cruz  notificando o  falecimento  do  Sr.  Elair  José de

Oliveira, ocorrido em 7/4/2011, em Presidente Juscelino. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Liza  Prado notificando a tragédia ocorrida em 7/4/2011 na Escola

Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro (RJ). (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr.  José Carlos  Costa,

ocorrido em 11/4/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 13/4/2011, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Bonifácio  Mourão  indicando  a  Deputada  Ana  Maria  Resende  e  o

Deputado Marques Abreu como membros efetivos e os Deputados Neilando Pimenta

e  Carlos  Mosconi  como  suplentes  da  Comissão  de  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência. (- Ciente. Designo.)

Do Deputado Rogério Correia indicando o Deputado Carlin Moura como membro

efetivo e a Deputada Maria Tereza Lara como suplente da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. (- Ciente. Designo.)

Do  Deputado  Tiago  Ulisses  indicando  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  como

membro efetivo e o Deputado Hely Tarqüínio como suplente da Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (- Ciente. Designo.)

Do Deputado Sargento Rodrigues indicando a si próprio como membro efetivo e o

Deputado Luiz Carlos Miranda como suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência. (- Ciente. Designo.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Mensagem nº 45/2011 (encaminhando a Indicação nº 21/2011, feita

pelo Governador do Estado, do nome do Sr.  Camillo Fraga Reis para o cargo de

Diretor-Geral  da  autarquia  territorial  e  especial  Agência  de  Desenvolvimento  da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH  -),  do  Governador  do

Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 1.091 a 1.144/2011 -  Requerimentos nºs 410 a 432/2011 -  Requerimentos da

Deputada Luzia Ferreira,  dos Deputados Celinho do Sinttrocel,  Vanderlei  Miranda,

Elismar Prado (4), Rogério Correia e Luiz Humberto Carneiro e outros, da Deputada

Rosângela  Reis  (4)  e  das  Comissões  de  Política  Agropecuária  e  de  Defesa  do

Consumidor (5) -  Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de

Segurança Pública  e  de  Assuntos  Municipais  e  dos  Deputados  Gustavo Perrella,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Rogério  Correia,  Tiago  Ulisses  e  Sargento

Rodrigues - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval

Ângelo, Fred Costa, Bruno Siqueira e Célio Moreira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

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

Designação  de  Comissões:  Comissões  Interestaduais  Parlamentares  de  Estudos

para o Desenvolvimento da Mineração e Preservação Ambiental - Cipe da Mineração

-, para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio

Doce -  e  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São

Francisco  -  Cipe  São  Francisco  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados

Rogério Correia, Luiz Humberto Carneiro e outros e da Deputada Rosângela Reis (4);
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deferimento  -  Votação  de  Requerimentos  e  de  Indicações:  Prosseguimento  da

votação  do  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor;  renovação  da

votação; aprovação - Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor (4) e

de Política Agropecuária e do Deputado Elismar Prado (4); aprovação - Requerimento

nº 123/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 139/2011;

aprovação - Votação da indicação, feita pelo Governador do Estado, 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 -;  discurso  do  Deputado  André  Quintão;  questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - 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 - Gustavo Corrêa -

Hely Tarqüínio - 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 - Mauri Torres - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes

- Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Antonio Lerin, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 45/2011*

Belo Horizonte, 7 de abril de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Camillo

Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral da autarquia territorial e especial Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

A referida  autarquia  tem  por  finalidade  o  planejamento,  o  assessoramento  e  a

regulação urbana, a viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, e o apoio à execução de funções

públicas de interesse comum.

O indicado possui notória qualificação acadêmica e atuação relevante em diversas

instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 21/2011

Indicação do nome do Sr.  Camillo Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral  da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência

RMBH.

- À Comissão Especial.
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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:

PROJETO DE LEI Nº 1.091/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.145/2007)

Dispõe sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água, prestado

pelas concessionárias no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  suspensão  do  fornecimento  de  energia  elétrica  e  água,  pelas

concessionárias  no  Estado  de  Minas  Gerais,  por  atraso  no  pagamento  da  fatura

mensal, ocorrerá até às 11 horas dos dias úteis.

Art. 2º - A religação do fornecimento de energia elétrica e água ocorrerá em até 6

horas, após solicitação e comprovação do pagamento pelo consumidor.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  disciplinar,  observada  a  legislação

federal, os cortes de energia elétrica e água, pelas concessionárias, no âmbito do

Estado de Minas Gerais, coibindo os abusos, por vezes cometido, por elas ou por

suas terceirizadas.

É comum o cidadão chegar em casa, no início da noite, depois de um cansativo dia

de serviço, e encontrar a energia ou a água de sua casa cortada. Fica parecendo que

os  cortes  são  programados  para  o  final  do  dia  ou  para  as  vésperas  do  final  de

semana.  Muitas  vezes  a  ação  da  concessionária  se  dá  sem  o  conhecimento  do

responsável  pelo  imóvel,  quer  seja  por  estarem  presentes  apenas  menores  ou

empregados. E, querendo ou não, a falta de energia e água causa situações graves e

muitas  vezes  irreparáveis,  além  de  um  imenso  desconforto.  Pode,  até  mesmo,

colocar em risco a vida do ser humano.

Este  projeto  está  de  acordo  com  a  legislação  federal  que  rege  a  matéria,
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principalmente porque apenas disciplina, para o Estado de Minas Gerais, o que é

previsto  na  referida  legislação.  Não  haverá  nenhuma  despesa  criada  para  a

concessionária e muito menos interferência em suas normas,  apenas protegerá o

consumidor em seu direito maior de usufruir dos serviços públicos essenciais durante

um período em que ele, usuário, não terá nenhuma condição de providenciar o seu

restabelecimento.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.092/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.872/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Caxambuense de Karatê, com sede no

Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caxambuense de Karatê

-, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Caxambuense  de  Karatê,  com  sede  no  Município  de  Caxambu,  que

encontra-se  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano,  e  tem  por  finalidade

estatutária  difundir  o  caratê,  uma  arte  marcial  japonesa,  no  estilo  conhecido

historicamente  no  país  de  origem  como  Kenyu  Ryu,  por  seguir  as  mais  puras

tradições implantadas na origem dessa nobre arte milenar, integrante da sua cultura

popular.

Tem ainda o objetivo de oferecer aos jovens instalações, equipamentos e recursos

humanos,  de  forma  a  favorecer  as  condições  técnicas  necessárias  às  suas

participações junto à elite  mundial  do  caratê esporte,  através de atividades como

treinamentos,  cursos,  exames de graduação,  seletivas e campeonatos oficiais  em

nível estadual, nacional e internacional.
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Por  fim,  visa  ainda  coordenar  recursos  humanos  qualificados,  sobretudo  os  de

motivação voluntariosa, individuais ou institucionais, públicos ou privados, com o que,

em paralelo, ao caratê, serão proporcionados a quaisquer indivíduos da comunidade

local, mesmo os não adeptos ao caratê, sobretudo crianças e adolescentes.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta casa, 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 1.093/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.501/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Câmara  Ítalo-Brasileira  de  Comércio,  Indústria  e

Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,

Indústria e Artesanato de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a Câmara

Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas Gerais, com sede no

Município de Belo Horizonte, que se encontra em funcionamento regular há mais de

um  ano e  tem  por  finalidade estatutária  a  cooperação para  desenvolvimento  das

relações econômica entre o Brasil e a Itália.

A referida Câmara exerce ação de propaganda em favor do comércio, da indústria,

do artesanato e da agricultura italiana e brasileira, além de várias outras atividades,

tais  como  a  cooperação  em  ações  de  promoção  dos  interesses  do  comércio,

indústria, artesanato, na melhor forma possível, de produtos italianos e brasileiros.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto.

 - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Turismo  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.094/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.346/2007)

Concede isenção do ICMS às operações internas com mercadorias destinadas a

pessoas portadoras de deficiência física, auditiva ou visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Imposto sobre Circulação de Mercadorias  e Serviços – ICMS – não

incide sobre as operações internas com os produtos para uso exclusivo por pessoas

portadoras  de  deficiência,  nas  modalidades  a  seguir  indicadas,  classificados  nas

respectivas  posições,  subposições  e  códigos  da  Nomenclatura  Brasileira  de

Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH:

I - acessórios e adaptações especiais para serem instalados em veículo automotor

pertencente a pessoa portadora de deficiência física: 

a) embreagem manual, suas partes e acessórios - 8708.93.00;

b) embreagem automática, suas partes e acessórios - 8708.93.00;

c) freio manual, suas partes e acessórios - 8708.31.00;

d) acelerador manual, suas partes e acessórios - 8708.99.00;

e) inversão do pedal do acelerador, suas partes e acessórios - 8708.99.00;

f) prolongamento de pedais, suas partes e acessórios - 8708.99.00;

g) empunhadura, suas partes e acessórios - 8708.99.00;

h) servo acionadores de volante, suas partes e acessórios - 8708.99.00;

i) deslocamento de comandos do painel, suas partes e acessórios - 8708.29.99;

j)  plataforma  giratória  para  deslocamento  giratório  do  assento  de  veículo,  suas

partes e acessórios - 9401.20.00;

l) trilho elétrico para deslocamento do assento dianteiro para outra parte do interior

do veículo, suas partes e acessórios - 9401.20.00;

II  -  plataforma  de  elevação  para  cadeira  de  rodas,  manual,  eletroidráulica  e

eletromecânica,  especialmente  desenhada  e  fabricada  para  o  uso  por  pessoa

portadora de deficiência física, suas partes e acessórios - 8428.10.00;

III - rampa para cadeira de rodas, suas partes e acessórios, para uso por pessoa
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portadora de deficiência física - 7308.90.90;

IV - guincho para transportar cadeira de rodas, suas partes e acessórios, para uso

por pessoa portadora de deficiência física - 8425.39.00;

V - produtos destinados a pessoa portadora de deficiência visual:

a) bengala inteiriça, dobrável ou telescópica, com ponteira de “nylon” - 6602.00.00;

b)  relógio  em  braile,  com  sintetizador  de  voz  ou  com  mostrador  ampliado  -

9102.99.00;

c) termômetro digital com sistema de voz - 9025.1;

d) calculadora digital com sistema de voz, com verbalização dos ajustes de minutos

e horas, tanto no modo horário, quanto no modo alarme, e comunicação por voz dos

dígitos de cálculo e resultados - 8470.10.00, 8470.2 e 8470.30.00;

e)  agenda eletrônica  com teclado em braile,  com ou sem sintetizador  de  voz -

8471.30.11;

f) reglete para escrita em braile - 8442.50.00;

g) “display braille” e teclado em braile para uso em microcomputador, com sistema

interativo para introdução e leitura de dados por meio de tabelas de caracteres braile -

8471.60.52;

h)  máquina de  escrever  para  escrita  braile,  manual  ou  elétrica,  com teclado de

datilografia comum ou na formatação braile - 8469.12., 8469.20.00 e 8469.30;

i) impressora de caracteres braile para uso com microcomputadores, com sistema

de folha solta ou dois lados da folha, com ou sem sistema de comando de voz, com

ou sem sistema acústico - 8471.60.1 e 8471.60.2;

j)  equipamento  sintetizador  para  reprodução  em  voz  de  sinais  gerados  por

microcomputadores,  permitindo a leitura de dados de arquivos,  de uso interno ou

externo, com padrão de protocolo SSIL de interface com “softwares” leitores de tela -

8471.80.90;

VI – produtos destinados a pessoas portadoras de deficiência auditiva:

a) aparelho telefônico para uso da pessoa portadora de deficiência auditiva, com

teclado alfanumérico e visor luminoso, com ou sem impressora embutida, que permite

converter sinais transmitidos por sistema telefônico em caracteres e símbolos visuais

- 8517.19;



890
____________________________________________________________________________

b)  relógio despertador  vibratório  ou luminoso para uso por  pessoa portadora de

deficiência auditiva - 9102.99.

Parágrafo único -  O benefício previsto nesta cláusula será concedido de acordo

com disciplina a ser estabelecida em legislação estadual.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em trinta dias contados de sua

publicação,  estabelecendo  medidas  de  compensação  por  meio  de  aumento  de

receita.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Por meio deste projeto, realiza-se a isenção do ICMS já autorizada

pelo Convênio ICMS 55/98, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz  -  e  publicado  no  DOU  de  29/6/98,  de  maneira  que  se  beneficiem  os

deficientes físicos, visuais e auditivos por meio da aquisição, por preços menores, das

mercadorias oferecidas ao seu segmento específico de mercado.

Os requisitos formais da proposição estão cumpridos, seja porque, na forma da Lei

Complementar  24,  de  7/1/75,  o  Confaz  autorizou  a  instituição  da  isenção,  seja

porque, na forma da Lei Complementar 101, de 4/5/2000, ao Executivo, no exercício

do poder regulamentar, incumbirá determinar as devidas medidas de compensação

financeira,  ressalvando-se  que  o  estudo  do  impacto  orçamentário-financeiro  será

obtido  mediante requerimento  de informação dirigido ao Secretário  de  Fazenda e

apresentado concomitantemente a este projeto.

Dado o relevante interesse social, requeremos o importante 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 1.095/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.367/2007)

Institui  o  Prêmio  Destaque  Escolar  Tristão  da  Cunha,  define  requisitos  para  a

concessão e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, por intermédio

da Secretaria de Estado de Educação, com a finalidade de reconhecer, valorizar e

divulgar o desempenho das escolas pertencentes à rede pública de ensino do Estado

na execução de projetos diversos, relevantes para suas respectivas comunidades.

Parágrafo único - O prêmio de que trata esta lei tem como objetivos específicos:

I  -  destacar  ações  realizadas  em  benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da

comunidade;

II - estimular a celebração de acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos e

entidades privadas, em apoio aos próprios objetivos desta lei;

III  -  promover o debate sobre a cultura, educação e demais temas de interesse

escolar e da comunidade, buscando eventuais soluções a problemas inerentes a esta

e encaminhando sugestões às autoridades;

IV  -  motivar  as  iniciativas  de  alunos,  professores,  servidores  públicos,  pais  e

colaboradores das comunidades a que pertencem as escolas, de modo a executar

projetos culturais de interesse comunitário ou, especificamente, escolar;

V - divulgar amplamente a realização de projetos voltados para a educação, cultura

e  demais  temas  de  interesse  social,  por  parte  da  comunidade  escolar  e  das

instituições que a apóiam.

Art.  2º - Regulamentação ulterior  desta lei,  de competência do Poder Executivo,

definirá os seguintes itens para a implementação do Prêmio ora criado:

I - comissão julgadora;

II - critérios de seleção, rigorosamente imparciais, de concorrentes ao Prêmio;

III - ampla divulgação da existência do Prêmio e da forma de participação, de modo

a atingir  grande adesão de interessados, dentre o público alvo, tendo em vista os

objetivos desta lei;

IV - regras específicas para o estabelecimento de acordos, parcerias e convênios

com  demais  órgãos  governamentais,  organizações  sociais  e  empresas  privadas,

voltadas ao apoio institucional ao Prêmio e à execução dos projetos avaliados no

certâmen;

V - definição de valores e representação simbólica do Prêmio.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
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dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no orçamento  e  suplementadas  se

necessário, devendo os orçamentos futuros destinar recursos específicos para o seu

fiel cumprimento.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  Tem  por  finalidade  este  projeto  de  lei  instituir  o  Prêmio  Destaque

Escolar Tristão da Cunha, a ser concedido, anualmente, por intermédio da Secretaria

de  Estado  de  Educação,  com  a  finalidade  de  reconhecer,  valorizar  e  divulgar  o

desempenho  das  escolas  pertencentes  à  rede  pública  de  ensino  do  Estado  na

execução  de  projetos  diversos,  relevantes  para  o  aprimoramento  cultural  ou  de

interesse  de  suas  respectivas  comunidades.  Para  tal  mister,  a  Secretaria  de

Educação,  eventualmente  em  conjunto  com  outros  órgãos  públicos  ou  privados,

realizará  a  seleção  e  concessão  do  Prêmio  que  ora  pretendemos  instituir.  A

comunidade escolar receberá as vantagens decorrentes das realizações dos projetos

de interesse escolar e comunitários. A sociedade como um todo, ao reconhecer o

valor dos projetos executados mediante a divulgação da concessão do prêmio, sentir-

se-á lisonjeada e renovará esperanças, com a certeza de que a comunidade escolar

se esforça no sentido de seu aprimoramento e do desenvolvimento geral.

Eis  aqui  as  razões que justificam os objetivos  do Prêmio  que pretendemos ver

instituído em reconhecimento dos méritos das escolas públicas e de suas respectivas

comunidades.

- 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 1.096/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.653/2010)

Institui o uso de sacos plásticos destinados ao armazenamento de lixo nas cores

padrão dos recipientes da coleta seletiva de lixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituído o uso de sacos plásticos destinados ao armazenamento de

lixo nas cores padrão dos recipientes utilizados na coleta seletiva de lixo, no Estado.
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Art. 2º - As empresas fabricantes de sacos plásticos referidos no art. 1º, localizadas

no Estado, deverão confeccioná-los nas cores padrão estabelecidas na Resolução nº

275, de 25 de abril de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -,

conforme se segue:

I - azul: papel e papelão;

II - vermelho: plástico;

III - verde: vidro;

IV - amarelo: metal;

V - preto: madeira;

VI - laranja: resíduos perigosos;

VII - branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;

VIII - roxo: resíduos radioativos;

IX - marrom: resíduos orgânicos;

X - cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível

de separação.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  A  educação  ambiental  preconiza  que  cidadãos  e  instituições

promovam  a  coleta  seletiva  do  lixo.  Entretanto,  locais  que  não  contam  com

recipientes apropriados para a coleta seletiva, diferenciados por cores, armazenam o

lixo em sacos vendidos pelo comércio, usualmente de cores escuras. 

Nota-se que atualmente muitas residências e estabelecimentos comerciais separam

o lixo orgânico do  lixo reciclável,  acondicionando-os em sacos separados. Ocorre

que,  por  não haver  distinção de cores,  a separação dos materiais  acaba ficando

prejudicada, uma vez que os resíduos se misturam e necessitam ser submetidos a

nova seleção.

A confecção de sacos nas cores estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio

Ambiente, por meio da Resolução nº 275, de 25/4/2001, otimizará a seleção do lixo,

após o seu recolhimento, facilitando o trabalho dos catadores de material reciclável e

a seleção feita pelos serviços de limpeza urbana. Essa medida simples, que em nada
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onera os cofres públicos, também complementará o processo de educação ambiental.

Os usuários memorizarão as cores referentes a cada tipo de resíduo, facilitando a

utilização dos recipientes localizados no espaço público, colaborando, desta forma,

com a preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta casa, 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 1.097/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.363/2007)

Dispõe  sobre  a  instituição  do  direito  de  socorro  emergencial  aos  usuários  das

rodovias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os usuários das rodovias estaduais terão o direito de gozar de socorro

emergencial  e  remoção,  por  ambulância  devidamente  equipada,  em  caso  de

acidente.

Art. 2º - O socorro referido no art. 1º incluirá o atendimento emergencial por equipe

médica ou paramédica, bem como a remoção da vítima e acompanhante, se houver,

até o hospital mais próximo, ou mais adequado à ocorrência, e será efetuado sem

ônus para o usuário.

Art.  3º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

recursos  próprios  dos  órgãos  responsáveis  pela  administração  das  rodovias

estaduais.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Os acidentes de trânsito, responsáveis pelo maior índice de mortes por

trauma, constituem, de modo geral, grave problema de saúde pública. 

Para efeito de diagnóstico das causas e escolha das intervenções mais adequadas

para diminuir o número e a gravidade das ocorrências, é preciso levar em conta as

particularidades dos acidentes nas vias urbanas e nas rodovias.
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Enquanto sejam mais freqüentes os acidentes em vias urbanas, estes tendem a ter

menor  gravidade  devido  à  velocidade  relativamente  menor.  Os  acidentes  em

rodovias, por outro lado, ocorrem em menor número, porém costumam ser de maior

gravidade, diante da alta velocidade dos veículos.

Com a extensão da malha viária brasileira e o predomínio do transporte rodoviário,

é alarmante o número de acidentes em nossas estradas, especialmente com vítimas

graves e fatais, o que representa um sério problema social e econômico.

Dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF - apontam que, no

ano de 2000, morreram 6.543 pessoas nas rodovias federais, tendo ocorrido um total

de 110.387 acidentes. Em relação ao ano de 1999, houve diminuição de 5,85% no

número de acidentes e de 0,7% do número de morte.

Apesar do empenho das autoridades federais e estaduais em reduzir as ocorrências

nas  estradas,  por  meio  de  programas  de  planejamento,  obras  de  melhorias  e

campanhas  educativas,  o  número  de  vítimas  em  acidentes  rodoviários  é  ainda

bastante  assustador,  principalmente  se forem também  computados  os  casos  com

feridos mutilados e com outras seqüelas.

É  claro  que  o  problema  da  segurança  nas  estradas  passa  por  uma  série  de

medidas,  como  conservação  das  estradas,  educação,  cidadania,  entre  outras.

Entretanto,  após um acidente há  o que se chama de "período de ouro",  ou seja,

quanto menor o tempo entre o sinistro e o atendimento, maiores as possibilidades de

assistência ao acidentado.

Pareceres médicos aconselham que haja ambulâncias nas rodovias, devidamente

equipadas, a cada 40km para um rápido atendimento. Rapidez no socorro significa

não só urgente remoção para local mais adequado ao atendimento, como também

atendimento precoce por pessoal devidamente habilitado - médico ou paramédico. 

Estudo  realizado  na  Inglaterra  mostra  que  25%  das  vítimas  fatais  no  trânsito

morreram no trajeto entre o local do acidente e o hospital; 43% de todas as vítimas

fatais poderiam ter sido salvas se tivessem recebido assistência médica correta nos

primeiros 10 minutos após o acidente.

Embora não existam dados estatísticos a respeito em nosso país, fica evidente a

importância do socorro médico em nossas rodovias, fundamental para salvar vidas e
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minimizar as conseqüências das lesões sofridas.

Apesar de tal socorro não ter por objetivo a redução de acidentes, pode também

contribuir para tanto, na medida em que a urgente remoção de feridos favorece a

rápida desobstrução da pista, evitando-se os congestionamentos e outros acidentes,

os chamados "sobre-acidentes".

Importantíssima,  portanto,  a  instituição  desse direito,  a  fim  de proporcionar  aos

usuários das rodovias estaduais o atendimento que merecem. 

- 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 1.098/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.364/2007) 

Dispõe sobre os serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de

veículos,  executados  com  guinchos-socorro  veiculares,  deverão  manter  registro,

licenciamento e cadastro junto ao órgão executivo estadual de trânsito para poderem

exercer a atividade no âmbito do Estado.

Parágrafo único - Considera-se guincho-socorro veicular o mecanismo operacional

instalado em um veículo  de carga adequado,  destinado a transportar,  içar,  puxar,

suspender,  arrastar  ou  rebocar  veículos,  avariados  ou  não,  por  intermédio  de

dispositivo específico de acionamento hidráulico, elétrico, mecânico ou misto.

Art.  2º  -  O Cartão  de  Identificação Cadastral  -  CIC -,  a  ser  emitido mediante a

comprovação  do  cumprimento  dos  requisitos  estabelecidos  por  esta  lei,  terá

numeração seqüencial e validade por um ano, podendo ser renovado anualmente,

nos termos do art. 6º.

Parágrafo único - O Cartão de Identificação Cadastral deverá conter os dados do

veículo,  da  respectiva  carroceria,  de  seu  proprietário  e  da  habilitação  específica

exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 3º - Os serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos poderão

ser prestados por:
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I - pessoa jurídica, devidamente constituída e registrada nos órgãos competentes,

com finalidade específica de prestação de serviços de reboque, resgate, guincho e

remoção de veículos;

II  -  profissional autônomo, com carteira de habilitação na categoria exigida pelo

CTB, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes.

Parágrafo  único  -  Os  condutores  de  guinchos-socorro  veiculares  deverão  ter

capacitação técnica que compreenda o aprendizado prático de mecânica operacional

e o conhecimento das leis de trânsito e transporte, inclusive de cargas perigosas, de

direção defensiva e de primeiros socorros.

Art.  4º  -  O pedido de cadastramento,  dirigido ao órgão executivo de trânsito do

Estado, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - para as pessoas jurídicas:

a) cópia do ato constitutivo da empresa que comprove a sua atividade no ramo;

b) cópia do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -;

c)  prova de regularidade do recolhimento  do  Fundo de Garantia  por  Tempo de

Serviço - FGTS - e do Programa de Integração Social - PIS -;

d) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -;

e)  declaração que comprove o recolhimento das contribuições  sindicais  para os

sindicatos  patronal  e  funcional  da  categoria  econômica,  previstas  na  legislação

trabalhista;

f)  atestado de antecedentes  criminais  de  cada  um  dos  sócios  ou,  em caso de

sociedade anônima, dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

g)  comprovante  de  capacitação  técnica  dos  condutores  de  guinchos-socorro

veiculares, fornecido por entidade de classe;

h) laudo favorável de inspeção quanto às condições de manutenção, conservação,

qualidade e capacidade técnica do veículo e de seus equipamentos, atendidas as

normas de segurança em vigor;

II - para as pessoas físicas:

a) cópia da Carteira Nacional de Habilitação na categoria específica estabelecida

pelo CTB;

b) cópia de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -;
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c)  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Municipal  de  Contribuintes  do  ISS  e  de

recolhimento do respectivo imposto;

d) declaração que comprove o recolhimento das contribuições sindicais previstas na

legislação trabalhista para profissionais autônomos;

e) atestado de antecedentes criminais;

f) comprovante de capacitação técnica fornecido por entidade de classe; 

g) laudo favorável de inspeção quanto às condições de manutenção, conservação,

qualidade e capacidade técnica do veículo e de seus equipamentos, atendidas as

normas de segurança em vigor.

Art. 5º - Caberá ao órgão de trânsito, no âmbito de sua circunscrição, a inspeção

dos guinchos-socorro veiculares.

Art.  6º  -  A renovação do  cadastro  deverá  ser  requerida  ao  órgão executivo  de

trânsito do Estado até o dia 30 de abril de cada exercício, com a apresentação dos

documentos discriminados no art. 4º, devidamente atualizados.

Art.  7º  -  Protocolado o pedido de cadastramento ou de sua renovação, o órgão

competente expedirá o Cartão de Identificação Cadastral, registrado ou renovado, ou

fundamentará, no prazo de noventa dias, o seu indeferimento.

Parágrafo único - O protocolo do pedido de renovação cadastral, formulado dentro

do prazo legal, garante a prestação do serviço de forma regular enquanto não houver

a manifestação de que trata o "caput".

Art. 8º - Os prestadores do serviço de que trata esta lei deverão afixar em seus

veículos o seguinte: 

I) na área interna, em local visível: 

a) Cartão de Identificação Cadastral ou o protocolo do pedido de renovação de que

trata o art. 7º;

b) tabela oficial de preços;

II  -  na  área externa,  nas portas  laterais:  identificação do veículo,  visível  a uma

distância  mínima  de  30m  (trinta  metros),  contendo  o  nome  ou  emblema de  seu

proprietário ou da empresa proprietária, além de seu endereço, telefone e número do

Cartão de Identificação Cadastral - CIC.

Parágrafo  único  -  É  vedada  a  veiculação  de  qualquer  tipo  de  publicidade  nos

guinchos-socorro veiculares.
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Art. 9º - A tabela oficial de preços para os serviços de reboque, resgate, guincho e

remoção de veículos, a ser estabelecida em regulamento, deverá levar em conta o

tipo de veículo a ser removido, com a fixação de preço mínimo para distâncias de até

50km (cinqüenta quilômetros) e de valor para a hora parada, a hora trabalhada e para

cada quilômetro excedente percorrido.

Art. 10 - Consideram-se de utilidade pública de caráter emergencial os serviços de

reboque, resgate, guincho e remoção de veículos executados por guinchos-socorro

veiculares, devidamente cadastrados nos termos desta lei.

Art. 11 - Quando em serviço, os guinchos-socorro veiculares terão trânsito, parada e

estacionamento livres em qualquer via pública ou rodovia, independentemente de dia

ou horário.

Art.  12  -  O  dispositivo  luminoso  intermitente  e  rotativo,  na  cor  amarelo  âmbar,

obrigatório  para  guinchos-socorro  veiculares,  só  poderá  ser  acionado  durante  a

prestação do serviço.

Art.  13  -  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  seu  responsável  às

seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão do veículo;

IV - suspensão da prestação do serviço pelo prazo de quinze dias;

V  -  cancelamento  do  cadastro,  que  só  poderá  ser  feito  novamente  após  doze

meses.

Art. 14 - Os prestadores de serviços de reboque, resgate e remoção de veículos

terão que proceder ao seu registro cadastral no prazo de cento e oitenta dias a partir

da regulamentação desta lei.

Art.  15  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Objetiva este projeto disciplinar a prestação de serviços de remoção e
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guinchamento  de  veículos  no  Estado,  a  fim  de  garantir  maior  eficiência  a  essa

atividade, sob o competente controle do poder público.

Sendo equipamentos complexos,  de manuseio diário,  que chegam a transportar

veículos de até 30t, os guinchos-socorro veiculares, se não forem operados de forma

adequada, podem causar sérios prejuízos aos seus usuários, além de comprometer a

segurança do tráfego.

Assim,  a  obrigatoriedade,  estabelecida  no  projeto,  do  cadastramento  anual  dos

prestadores  de  serviços  de  reboque,  resgate,  guincho  e  remoção  de  veículos,

mediante a comprovação do cumprimento de requisitos que garantam a regularidade

da empresa, do recolhimento de tributos e da habilitação e capacitação técnica de

seus  condutores,  entre  outros,  é  medida  fundamental  para  garantir  a

profissionalização desses serviços, que, por  sua natureza emergencial,  devem ser

considerados de utilidade pública.

Por  outro lado, a exigência de inspeção anual para avaliação das condições de

manutenção,  conservação,  qualidade  e  capacidade técnica  do  veículo  e  de  seus

equipamentos impede que veículos em mau estado sejam utilizados para a prestação

desses serviços, que exigem elevado grau de segurança.

Além  disso,  a  criação  de  tabela  oficial  de  preços,  a  ser  estabelecida  em

regulamento, visa proteger a população usuária dos abusos verificados em cobranças

aleatórias e indevidas.

Considerando, por fim, que o cadastramento e a conseqüente fiscalização desses

serviços, nos termos ora propostos, incentivarão o aprimoramento das empresas e

dos profissionais que atuam no ramo, com significativos benefícios para a população,

esperamos contar com o acolhimento dos nobres pares a este projeto, que atende à

legítima aspiração da categoria.

- 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 1.099/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.690/2010)

Dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - As famílias que residem em áreas de risco terão atendimento prioritário nos

programas habitacionais desenvolvidos pelo Poder Executivo estadual. 

Art.  2º  -  O levantamento específico das áreas de risco a que se refere o artigo

anterior será fornecido pelas Prefeituras.

Art. 3º - Para atender aos objetivos desta lei, o Poder Executivo estadual poderá

promover  ações  visando  à  integração  das  políticas  desenvolvidas  pelo  governo

federal e pelos governos municipais.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  Sabemos  que,  apesar  de  todos  os  esforços  do  governo,  ainda  é

enorme o déficit habitacional no nosso Estado. Além disso, temos assistido a trágicos

acontecimentos provocados pelas chuvas, especialmente em áreas consideradas de

risco. 

Assim sendo, entendemos que os investimentos da política habitacional do governo

do Estado devem priorizar o atendimento às famílias que residem ou que perderam

suas moradias nessas áreas de risco, garantindo o atendimento à população mais

necessitada de moradia.

Sendo a moradia um dos direitos fundamentais,  o Estado,  ao destinar  unidades

habitacionais  em  caráter  prioritário  aos  cidadãos  em  situação  especial  de

vulnerabilidade, não só cumpre seu dever de prover as necessidades básicas para

uma vida digna, como também o faz priorizando a população que necessita de uma

intervenção célere e eficaz.

- 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 1.100/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.043/2010)

Dispõe sobre a reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo nas

contratações  para  prestação  de  serviços  com  fornecimento  de  mão  de  obra  à

administração pública do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Nos  editais  de  licitações  promovidas  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública do Estado para a contratação de prestação de serviços que

prevejam o fornecimento de mão de obra, constará obrigatoriamente cláusula que

assegure reserva de vagas para egressos do sistema socioeducativo, excluindo-se do

disposto nesta lei os serviços de segurança.

Parágrafo único - Será de no mínimo 2% (dois por cento) a quantidade de vagas

reservadas para egressos do sistema socioeducativo.

Art. 2º - A reserva de vagas de que trata esta lei será assegurada até três anos

após o cumprimento pelo adolescente da medida socioeducativa.

Art. 3º - Nas renovações dos contratos celebrados, será observada a quantidade de

vagas reservadas. 

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O cumprimento de medida socioeducativa tem por objetivo a alteração

da conduta do adolescente. Para tanto, há que melhorar também o contexto no qual

ele estava inserido. Cabe ao poder público e à sociedade, de forma ampla, contribuir

para  a  mudança  da  realidade  dessas  pessoas  em  formação.  Além  dos  aspectos

subjetivos que são trabalhados no decorrer da internação, questões concretas e de

sobrevivência são fundamentais. Dessa forma, ao devolver o egresso à convivência

social  e  comunitária,  é  preciso que se  lhe  provejam condições de vida  dignas.  A

inclusão no mundo do trabalho é condição primordial para que o adolescente que

cometeu ato infracional altere sua conduta. O encaminhamento do jovem para cursos

profissionalizantes durante o cumprimento da medida socioeducativa  ou após seu

desligamento  é  reconhecidamente  necessário.  No  entanto,  muitas  vezes  tal

profissionalização e capacitação torna-se inócua, pois não raro os jovens, mesmo

capacitados, não conseguem ingressar no mercado de trabalho, mormente aqueles

que carregam consigo o estigma de egressos do sistema socioeducativo. Diante do

exposto, a garantia de postos de trabalho para egressos do sistema socioeducativo

contribuirá  sobremaneira  para  seu  processo  de  reinserção  social,  pois  lhes  será
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concedida a oportunidade de iniciarem sua vida profissional em atividade digna.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.101/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.422/2007)

Cria e determina a inserção de mensagens nas faturas dos serviços e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, nas faturas de serviços de água, luz, telefone e

impostos no Estado de Minas Gerais, da mensagem "Diga não à violência - Conquiste

a paz", que deverá ser impressa de forma legível e em local de fácil visualização.

Art. 2º - Esta lei poderá ser regulamentada, para garantir a sua execução.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  A violência  e  a  insegurança  constituem  a  maior  preocupação  das

populações mineira e brasileira, ensejando a transformação dos lares em verdadeiros

aparatos  antifurtos  e  dos  veículos  em  blindados,  como  se  vivêssemos  em

permanente guerra pelas ruas das cidades.

O aumento da criminalidade, a ousadia dos marginais e a falta de condições da

polícia para combatê-los têm levantado discussões e debates na busca de soluções

emergenciais para o drama cotidiano vivido pela população.

Em longo prazo, a educação, a redistribuição de renda e novas oportunidades de

emprego poderão amenizar o elevado índice de criminalidade em nosso país, por

conseguinte, em nosso Estado.

A educação  com  qualidade  e  oportunidade  de  acesso  a  todos  deverá  ser  um

instrumento  poderoso  na  busca  da  paz,  e,  nessa  linha,  deve-se  conscientizar  a

população  de  que  cada  um  de  nós  tem  a  responsabilidade  de  contribuir  para  a

construção de um futuro melhor.

Dessa forma, proponho, com este projeto de lei, uma campanha silenciosa, porém

eficaz, tornando obrigatória a inserção de mensagem de conscientização nas faturas
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e nos documentos para pagamento, aproveitando a sua grande circulação popular.

Ao efetuar o pagamento da conta de água, luz, telefone e impostos, entre outros, a

população  estará  visualizando  a  mensagem  de  chamamento  para  a  paz.  Não

estaremos onerando os serviços, pois a veiculação da mensagem nada prejudicará

as  empresas  que  prestam  os  serviços,  quer  públicas,  quer  sob  concessão,  e

ganharemos mais  um instrumento de  conscientização da necessidade urgente  da

paz.

Pelo exposto, rogo apoio a meus pares para 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 1.102/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.318/2010)

Determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -

faça  constar  no  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  informações

sobre o Seguro Obrigatório - DPVAT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - fica

obrigado a fazer  constar  no Certificado de Registro e Licenciamento de  Veículo -

CRLV -  informações sobre o recebimento de indenização do Seguro Obrigatório -

DPVAT.

Parágrafo único - No campo destinado a nome/endereço do CRLV deverá constar

informação de que, em caso de acidente,  as situações indenizadas são morte ou

invalidez  permanente  e,  sob  a  forma de reembolso,  despesas  comprovadas  com

atendimento médico-hospitalar, além de telefone de contato com o DPVAT.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação:  Até  o  ano  de  2009,  o  Detran-MG  fazia  constar  no  Certificado  de

Registro e Licenciamento de Veículo o endereço do proprietário do veículo, mas, por

medida de segurança, a referida informação está sendo omitida. Apesar de já não

constar o endereço, o campo destinado a nome/endereço do CRLV continua com as
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mesmas  medidas  e  a  mesma  nomenclatura,  podendo  agora  nele  constar  as

informações sobre o DPVAT.

O seguro obrigatório foi criado pela Lei nº 6.194, de 19/12/74, com o objetivo de

garantir  às  vítimas  de  acidentes  causados  por  veículos  ou  por  suas  cargas

indenizações em caso de morte e invalidez permanente e o reembolso de despesas

médicas.  O  atendimento  às  vítimas  e  aos  beneficiários  é  feito  por  extensa  rede

distribuída em todo o território nacional, mas as informações sobre o recebimento do

seguro são escassas.

Assim sendo, este projeto de lei pretende oferecer ao cidadão mais uma fonte de

informação sobre o recebimento do DPVAT.

- 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 1.103/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.943/2007)

Suprime o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre o tempo de funcionamento de sociedade civil, associação ou fundação para a

declaração de utilidade pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Suprima-se o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, o

qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - As associações e fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de

servir desinteressadamente à coletividade podem ser declaradas de utilidade pública

mediante a comprovação de que:

I - adquiriram personalidade jurídica;

II - (...)

III - os cargos de sua direção não são remunerados;

IV - seus Diretores são pessoas idôneas.

Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências previstas nos incisos

II, III  e IV do “caput” deste artigo poderá ser firmado pelo Presidente do Conselho

Municipal de Assistência Social, por Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz,

Prefeito,  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Delegado  de  Polícia  ou  por  seus
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substitutos legais, do Município ou da comarca em que a entidade for sediada.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação: O Terceiro Setor tem se destacado como um importante parceiro na

implementação de ações sociais positivas e possui aproximadamente 12 milhões de

pessoas  entre  gestores,  voluntários,  doadores  e  beneficiados  de  entidades

beneficentes. 

As entidades que buscam o título de utilidade pública, mesmo que recém-fundadas,

já têm por objetivo colocar em prática os seus princípios estatutários, ou seja: operar

com pessoas  carentes,  idosos,  meninos de  rua,  drogados  e alcoólatras,  órfãos  e

mães solteiras; preservar o meio ambiente; educar jovens, velhos e adultos; ministrar

curso profissionalizantes; dar suporte aos desamparados; cuidar de filhos de mães

que trabalham; ensinar esportes; combater a violência; promover os direitos humanos

e a cidadania, etc.

Essas entidades não visam ao lucro; portanto, todo auxílio do poder público à sua

constituição e funcionamento é um ganho para o próprio Estado.

Diante do exposto, peço dos nobres pares 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 1.104/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.651/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cia. Atos de Justiça, 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 Cia. Atos de

Justiça, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Beneficente Cia. Atos de Justiça, com sede no Município
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de Santa Luzia, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em

26/2/2008, com a finalidade de atender  a comunidade local  através de educação,

promoção  de  ações  na  busca  de  soluções  para  problemas  que  envolvem  a

assistência à criança e à juventude, aos idosos e aos portadores de necessidades

especiais.

Pretendemos, com este projeto, assegurar à Associação melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos

da Lei nº 1.972, de 1998, e esperamos contar com o apoio de nossos pares para 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 1.105/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.127/2007)

Dispõe  sobre  o  regime  de  tarifação  de  energia  elétrica  nas  condições  que

menciona. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  tarifa  verde  para  utilização  na  atividade  de  irrigação,

incidente  sobre  o  regime de  tarifação praticado pelas  concessionárias  de energia

elétrica localizadas no Estado. 

§  1º  -  A  incidência  da  tarifa  verde  recairá  sobre  o  valor  das  ordinariamente

praticadas para os produtores rurais que atendam o requisito estabelecido no art. 2º,

independentemente da faixa de consumo e do horário de fornecimento do serviço. 

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se pequeno produtor rural, o proprietário

de terras em que se mantenha projetos de irrigação em área igual ou inferior a 15 ha

(quinze hectares). 

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva. 

Justificação:  Embora  seja  do  conhecimento  de  todos  que  a  concessionária  de

energia elétrica tenha regime de tarifação diferenciado para os produtores rurais em



908
____________________________________________________________________________

razão da faixa de consumo de energia, o nosso projeto visa incentivar os projetos de

irrigação  em  pequenas  propriedades  cuja  área  irrigada  não  supere  15ha  e  que

permita ao proprietário e à sua família, com a redução dos custos da energia elétrica,

aumentar a sua renda. 

O regime de tarifação diferenciado, como estamos propondo, permitirá ao agricultor

familiar ou ao produtor rural que tenha projetos de irrigação de até 15ha, aumentar a

sua produção,  independentemente  da  hora  em que  a energia  é  fornecida,  o  que

resultará em ganhos reais que reverterão para sua família, em especial na educação,

alimentação, vestuário e outros itens essenciais para garantia da dignidade de seus

membros.

Destarte,  hoje o pequeno produtor  é obrigado a trabalhar  à noite,  em razão do

sistema  de  tributação  diferenciado  hoje  adotado  pela  concessionária  de  energia

elétrica, aumentando os custos indiretos de sua pequena produção, sobretudo em

razão dos encargos trabalhistas,  e,  conseqüentemente, reduzindo a renda de sua

família. 

No momento em que se discutem ações e projetos que visam ampliar a oferta de

trabalho e renda nesse país, entendemos que a nossa proposta está em sintonia com

esse objetivo e não produzirá impacto nas receitas, constituindo, assim, instrumento

de inegável alcance social. 

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 1.106/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.202/2009)

Concede incentivo fiscal a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, até o ano-calendário de

2015, pelo patrocínio ou pela doação a projetos desportivos e paradesportivos, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Até o ano-calendário de 2015, podem ser deduzidos da porção estadual,

nos termos do art. 158, IV, da Constituição da República, pertinente ao Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, a ser recolhido,

ou ainda acrescidos a eventual crédito para ulterior compensação, os valores doados

ou despendidos a título de patrocínio, por parte do contribuinte ou de seu substituto

tributário,  em  favor  de  projetos  desportivos  e  paradesportivos,  aprovados  pela

administração. 

§ 1º - A vantagem fiscal é limitada ao montante de captação de recursos deferido,

previamente, pela administração para a finalidade prevista no "caput", deste artigo,

em cada projeto, em virtude de sua magnitude, conforme disposição regulamentar.

§ 2º - Eventual doação ou patrocínio em favor de projeto que favoreça, direta ou

indiretamente,  pessoa  física  ou  jurídica  vinculada  ao  respectivo  doador  ou

patrocinador não pode ser objeto do incentivo fiscal.

§ 3º - Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 

I - pessoa jurídica de que sejam sócios ou administradores;

II  -  seu  cônjuge,  parentes  até  o  terceiro  grau,  inclusive  afins,  e  dependentes

econômicos;

III - demais sócios e administradores de pessoa jurídica de que sejam titulares ou

gestores, nos termos do inciso I deste parágrafo;

IV - pessoa jurídica coligada à indicada no inciso I, ou que tenha como sócios ou

administradores quaisquer das pessoas referidas no inciso II.

Art. 2º - Os projetos apoiados na forma desta lei deverão agraciar, pelo menos, um

dos seguintes gêneros entre as diversas modalidades praticadas:

I - desporto educacional;

II - desporto de participação;

III - desporto de rendimento.

§ 1º - Incentivar-se-ão, preferencialmente, projetos que promovam inclusão social,

mediante a prática esportiva, em comunidades de baixa renda.

§ 2º - O emprego dos recursos captados em virtude desta lei na remuneração de

atletas profissionais, nos termos da Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998,

ensejará o indeferimento do benefício fiscal e cancelamento do respectivo projeto.

Art. 3º - Consideram-se, para os fins desta lei:
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I - patrocínio:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário para

a realização de projeto desportivo ou paradesportivo, com finalidade promocional e

institucional de publicidade;

b)  o  pagamento  de  despesas  ou  a  utilização  de  bens,  móveis  ou  imóveis,  do

patrimônio  do  patrocinador,  sem  transferência  de  domínio,  para  a  realização  de

projeto;

II - doação:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente, de numerário, bens

ou serviços para a realização de projeto, desde que não empregado em publicidade,

ainda que para divulgação do mesmo projeto;

b) a distribuição gratuita de ingressos para evento esportivo por pessoa jurídica a

empregados  e  seus  dependentes,  ou  a  integrantes  de  comunidades  de

vulnerabilidade social;

III  -  proponente:  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  de  natureza

esportiva e sem escopo lucrativo, titular de projeto aprovado pela administração.

Art.  4º  -  Os  projetos  serão  submetidos  a  órgão  deliberativo  da  administração,

acompanhados  da  respectiva  documentação  e  orçamento,  conforme  disposição

regulamentar.

§ 1º - A aprovação de projetos somente terá eficácia após a publicação de ato oficial

contendo seu título, instituição responsável, montante da captação deferida para fins

de incentivo fiscal e respectivo prazo de validade.

§  2º  -  A  administração  acompanhará,  tecnicamente,  a  execução  de  projetos

previstos nesta lei, reportando eventuais fraudes às autoridades competentes.

§ 3º - A divulgação das atividades decorrentes de projetos deferidos, nos termos do

art.  1º,  mencionará  a  circunstância  do  incentivo  fiscal  concedido,  fazendo-se

estampar  o  número  desta  lei  e  o ícone representativo  da  bandeira  do  Estado de

Minas Gerais.

Art.  5º - A prestação de contas à administração referente a projetos deferidos é

obrigação do proponente, conforme disposição regulamentar.

Art. 6º - Constituem infrações a esta lei:
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I  -  receber  o  patrocinador  ou  o  doador  vantagem  ilícita,  em  decorrência  do

respectivo patrocínio ou doação;

II - agir o patrocinador, o doador ou o proponente mediante fraude ou simulação

para auferir o incentivo previsto no art. 1º;

III - desviar recursos provenientes de doações ou patrocínios para finalidade diversa

da fixada nos respectivos projetos;

IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva objeto de

captação de recursos e incentivo fiscal;

V - violar quaisquer outros de seus dispositivos e respectiva regulamentação.

§ 1º - As infrações sujeitarão:

I - o patrocinador ou o doador ao pagamento do imposto não recolhido, além de

acréscimos moratórios e outras cominações administrativas e penais aplicáveis;

II - o infrator ao pagamento de multa equivalente a duas vezes o valor da vantagem

irregularmente auferida.

§ 2º - O proponente será responsável, de modo solidário, com os demais partícipes,

na hipótese de fraude prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 7º - As receitas captadas em apoio a projetos desportivos e paradesportivos, na

forma  desta  lei,  com  o  respectivo  demonstrativo  de  origem  e  destino,  serão

divulgadas  na  rede  mundial  de  computadores  -  internet,  mensalmente,  em  sítio

próprio, gerido pela administração, conforme disposição regulamentar.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Tem  por  escopo  este  projeto  de  lei  conceder  incentivo  fiscal  a

doadores e patrocinadores que, efetivamente, prestem apoio institucional a projetos

desportivos e paradesportivos no Estado.

Inspirado na Lei Federal nº 11.438, de 29/12/2006, que dispõe sobre incentivos e

benefícios  para  fomentar  as  atividades  de  caráter  desportivo  e  dá  outras

providências, necessitou o texto desta proposição, extensas alterações, levando em

conta  as  diferenças  existentes  entre  o  tributo  objeto  do  benefício  concedido  pela

União, a saber, o Imposto sobre a Renda, e, no presente caso, aquele em relação ao
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qual se pretende conceder benefício análogo, no âmbito estadual, ou seja, o Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Hão de ser consideradas as dinâmicas tributárias opostas, quanto aos respectivos

tratamento  fiscal  e  recolhimento,  sendo  certo  que  o  primeiro  é  declarado  pelo

contribuinte,  enquanto  o  ICMS  incide  sobre  as  relações  de  comércio  e  serviços

específicos, podendo ser recolhido ou creditado na escrituração fiscal para oportuna

compensação, ora por seu contribuinte, ora por seu substituto tributário, nas inúmeras

hipóteses de incidência.

De difícil execução e fiscalização, o incentivo fiscal que ora se propõe dependerá

muito  de  sua  regulamentação  infralegal,  assim  como  de  rigorosa  disciplina  e

organização por parte dos proponentes de projetos desportivos ou paradesportivos e

de seus patrocinadores; contudo está lançado o alicerce de uma obra que, uma vez

concluída, será de grande valia  para nosso Estado e de inestimável  valor  para o

desporto e a inclusão social, beneficiando desportistas e paradesportistas das mais

diversas modalidades, origens, idades e condições sociais.

Ainda que, em sua prática, num breve porvir, a execução do incentivo autorizado

pelo poder público não vier a se demonstrar atraente bastante para o contribuinte,

tendo em vista as dificuldades existentes em face de perdas de arrecadação, guerra

fiscal,  isenções e incentivos já adotados,  pode-se afirmar que a demonstração de

credibilidade por  parte da administração, aliada ao esforço das agremiações e ao

entusiasmo dos atletas, certamente contribuirá para o êxito dessa ação conjunta entre

Estado e sociedade.

De "todos fazendo um pouco" resulta a vitória das pretensões coletivas, trazendo

benefícios igualmente auspiciosos a todos.

Diante do exposto, invocamos de nossos nobres pares 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.



913
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI N° 1.107/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.993/2009)

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das empresas que efetuam o transporte de

produtos e resíduos perigosos no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  empresas  que  operam  com  fontes  móveis  com  potencial  de  risco

ambiental no território do Estado estão sujeitas à prévia observância das disposições

constantes nesta lei, respeitadas as exigências sanitárias e ambientais da legislação

federal e estadual.

§ 1° - São considerados fontes móveis com potencial  de risco ambiental os veículos

e equipamentos utilizados para o transporte, em rodovias, ferrovias e hidrovias, de

produtos perigosos, assim definidos pela legislação federal vigente ou que venham a

ser assim considerados em resolução do Conselho Estadual de Política Ambiental.

§ 2° - São também considerados fontes móveis com po tencial de risco ambiental os

veículos  e  equipamentos  utilizados  para  o  transporte,  em  rodovias,  ferrovias  e

hidrovias,  de  resíduos  sólidos  classe  I,  assim  definidos  por  norma  técnica  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Parágrafo único - O órgão estadual de meio ambiente regulamentará, por meio de

portaria, os resíduos classe II que, por apresentarem riscos ao meio ambiente ou à

saúde pública, também se enquadrem nas disposições desta lei.

Art. 2° - As empresas que efetuam o transporte de p rodutos e resíduos perigosos no

território do Estado deverão licenciar-se junto ao órgão estadual de meio ambiente.

§ 1° - A Licença de Operação, fornecida pelo órgão estadual de meio ambiente, terá

validade pelo  prazo definido  na  legislação ambiental  em vigor  e  especificará  a(s)

classe(s) de produto(s) perigoso(s) e de resíduos sólidos para a(s) qual(is) a empresa

estará licenciada, o número de veículos e equipamentos licenciados, sua identificação

individual e as condições e restrições de operação de fontes móveis com potencial de

risco ambiental no território do Estado.

§  2° -  O  órgão  estadual  de  meio  ambiente  manterá  o  Cadastro  de  Empresas

Transportadoras  Que  Movimentam  Produtos  Perigosos  e/ou  Resíduos  Sólidos  -

Cercap -,  com numeração única  e  crescente,  de  modo a facilitar  as  medidas de
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fiscalização e controle do transporte de produtos e resíduos perigosos.

§ 3° - A Licença de Operação de fontes móveis com p otencial de risco ambiental

não inclui o licenciamento ambiental para as instalações físicas da empresa, devendo

este ser objeto de licenciamento específico junto ao órgão ambiental competente.

Art.  3º - O licenciamento e a fiscalização da atividade de que trata esta lei pelo

órgão estadual de meio ambiente tem por objetivo a minimização dos riscos à saúde,

à segurança da população e ao meio ambiente.

Parágrafo único - Os documentos necessários à obtenção da Licença de Operação

para  o transporte  rodoviário,  ferroviário  e hidroviário  de  produtos  perigosos  serão

objeto da regulamentação desta lei.

Art. 4º - As empresas que realizam o transporte rodoviário de produtos perigosos e

resíduos sólidos no território  do  Estado poderão agregar,  na relação de sua frota

cadastrada no órgão estadual de meio ambiente, veículos pertencentes a terceiros.

Parágrafo  único  -  Os  custos  da  recuperação  de  eventuais  danos  ambientais

decorrentes de acidentes no  transporte  de  produtos perigosos e resíduos sólidos,

provocados  por  veículos  pertencentes  a  terceiros,  são  de  responsabilidade  da

empresa que os tiver agregado à sua frota, quando estiverem efetuando transporte

para esta, conforme nota fiscal correspondente ao transporte.

Art.  5º  -  Na  operação  de  transporte,  é  permitida  a  utilização  de  veículo  e

equipamento de outra empresa transportadora, desde que constante na Licença de

Operação  desta,  sendo  os  custos  decorrentes  de  acidentes  ambientais  de

responsabilidade  da  transportadora  que  constar  na  nota  fiscal  correspondente  ao

transporte que estiver sendo realizado.

Art. 6° - As empresas que operam fontes móveis com potencial de risco ambiental

deverão  comprovar  a  contratação de responsável  técnico  habilitado,  devidamente

registrado no respectivo conselho regional de classe, com as seguintes atribuições:

a) orientar quanto às características físicas, químicas ou biológicas, toxicidade e

compatibilidade dos produtos perigosos e/ou resíduos sólidos manuseados;

b)  orientar  quanto  às  exigências  legais  de  simbologia,  ficha  e  envelope  de

emergência  e  uso  de  equipamentos  de  proteção  individual  e  de  atendimento  a

emergências;
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c)  realizar  o  treinamento  periódico  dos  funcionários  da  empresa  e  de  seus

agregados, com relação aos riscos nas operações de manuseio, carga, descarga,

transbordo e transporte de produtos perigosos e resíduos sólidos, bem como atuar

em situações emergenciais que ocorram na empresa ou durante o transporte;

d) atender aos acidentes ambientais envolvendo os veículos da transportadora. 

Art.  7° -  É  de  responsabilidade  da  transportadora  f azer  constar  na  nota  fiscal

correspondente ao transporte que estiver realizando a obrigação de recuperar a(s)

área(s) afetada(s) e dar destinação adequada aos resíduos gerados em acidentes

oriundos de fontes móveis com potencial de risco ambiental.

§ 1º - Na falta da empresa transportadora ou em face da incapacidade desta para

atender ao disposto no “caput” deste artigo, responderá solidariamente o proprietário,

o expedidor ou o destinatário do produto perigoso ou dos resíduos sólidos.

§ 2º - Cabe ao órgão estadual de meio ambiente a aprovação da destinação final

dos resíduos gerados em acidentes oriundos de fontes móveis com potencial de risco

ambiental.

Art. 8° - As empresas expedidoras de produtos e res íduos perigosos não poderão

aceitar para transporte os veículos e equipamentos que não constarem na Licença de

Operação  da  transportadora  constante  na  nota  fiscal  emitida  para  o  respectivo

transporte, observado o disposto no art. 6º.

Art. 9° - As empresas que operam fontes móveis de p oluição com potencial de risco

ambiental deverão comprovar junto ao órgão estadual de meio ambiente que detêm

condições técnicas para atendimento a acidentes.

§  1º  -  A responsabilidade pelo  atendimento  a  acidentes  ambientais  envolvendo

empresas transportadoras em cuja licença constem até seis veículos e equipamentos

cabe ao seu responsável técnico.

§ 2º - As empresas em cuja licença constem mais de seis veículos e equipamentos

deverão, além do responsável técnico, ter plano de emergência para atendimento a

acidentes,  aceito  pelo  órgão  ambiental  estadual,  ou  comprovar  a  contratação  de

equipe de pronto atendimento a emergências.

§ 3º - As equipes de pronto atendimento a emergências deverão comprovar, junto

ao órgão ambiental estadual, que possuem responsável técnico, através de Anotação
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de Responsabilidade Técnica, e os equipamentos de proteção individual e de trabalho

necessários ao atendimento de emergências.

Art. 10 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações

a esta lei serão punidas, alternada ou cumulativamente, com as penalidades de:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão do veículo;

IV - inutilização do produto;

V - interdição parcial ou total da empresa;

VI - cancelamento da Licença de Operação da empresa.

Art.  11 - As penalidades resultantes da infração são imputáveis a todos que lhe

tenham dado causa ou para ela tenham concorrido.

Parágrafo único - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não

teria ocorrido.

Art. 12 - O valor da multa a ser aplicada estará entre R$500,00 (quinhentos reais) e

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

§ 1º - O governo do Estado, anualmente, através de decreto estadual, atualizará o

valor da multa, utilizando índice de correção monetária oficial.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Os  acidentes  ambientais  provocam  contaminação,  evacuação  de

pessoas,  paralisação  de  captações  de  água  e  perdas  econômicas,  entre  outros

efeitos negativos sobre o meio ambiente, a saúde pública e, em vários momentos, a

própria segurança pública. É necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos legais

de modo a levar os responsáveis pelo transporte de produtos e resíduos perigosos ao

constante aprimoramento de seus recursos técnicos e humanos, de forma a reduzir a

ocorrência desses acidentes.

A restrição da responsabilidade técnica pelo transporte a químicos e engenheiros

químicos  criou  dificuldades,  pois  existem  modalidades  de  transporte,  como  o  de

gases  industriais  e  corrosivos  a  granel,  nas  quais  outros  profissionais  são  mais
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indicados,  levando-se  em  conta  mais  o  tipo  de  equipamento  utilizado  do  que

propriamente o produto químico transportado. O transporte de materiais radioativos,

outro  exemplo,  é,  por  lei  federal,  de  responsabilidade  exclusiva  de  físicos,  com

formação específica na área.

Este projeto de lei  também obriga a administração ambiental a estabelecer,  por

regulamentação,  de  forma  clara,  a  forma  de  penalização  para  as  empresas  que

descumprirem a legislação.

-  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 N° 1.108/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.992/2009)

Institui a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas

Naturais de Água.

Art. 2º - A Política Estadual consistirá em:

I - mapeamento de minas naturais e realização de estudo de viabilidade;

II - conscientização das famílias beneficiadas;

III  -  elaboração do projeto de preservação com a participação da família  ou da

comunidade;

IV - execução do projeto de recuperação e proteção.

Art. 3º - A Política Estadual prevê:

I - proteção da mata em torno das minas de água;

II - proteção do solo, com cimento, para garantir a qualidade da água;

III - análises sistemáticas da qualidade da água;

IV - orientação sobre a importância da preservação;

V - redução da perfuração de poços artesianos;

VI - implantação de microssistemas de abastecimento através de minas naturais.

Art. 4º - Serão beneficiários da política de que trata esta lei:
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I - agricultores familiares;

II - empresas rurais;

III - grupos informais de agricultores;

IV - comunidades rurais;

V - associações de trabalhadores e agricultores;

VI - pequenos agrupamentos rurais e semiurbanos.

Art. 5º - Para a execução da política de que trata esta lei, o Poder Executivo poderá

fazer convênios com organizações da sociedade civil, sindicatos e associações que

demonstrarem capacidade técnica de realizar recuperação e proteção de minas de

água, objetivando a preservação ambiental, a promoção da qualidade de vida e a

adoção de práticas sustentáveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa instituir a Política Estadual de Recuperação e

Proteção de Minas de Água e nasce com o intuito de preservar e cuidar do nosso

meio ambiente, bem como dos seus recursos naturais, em especial, da água.

O debate sobre as mudanças climáticas vem se intensificando nos últimos anos e a

certeza  de  que  a  vida  está  em  risco  é  unânime,  assim  como  as  causas  e  as

consequências  dessa situação.  Tudo isso também é consenso entre aqueles  que

fazem essa reflexão e  se  propõem  estudar  o que está  significando a  exploração

desenfreada das riquezas naturais.  A água, elemento fundamental  e indispensável

para a nossa vida, está correndo sérios riscos de se tornar insuficiente no planeta.

Em algumas regiões do mundo, a escassez desse recurso já é uma realidade.

Chefes  de  Estado,  ambientalistas  e  intelectuais  se  manifestaram  recentemente

sobre quais são as alternativas para conter essa agressão ao meio ambiente e ao

nosso planeta. É consenso o ponto de vista de que cada um deve fazer a sua parte

já. Não podemos mais esperar, pois a agressão é tão grande que, se prosseguirmos

com as mesmas práticas extrativas no uso dos recursos naturais, em poucos anos, as

transformações climáticas nos levarão ao fim da vida.

Por isso, solicitamos o apoio dos nobres pares desta Casa, para aprovação deste

projeto de lei.



919
____________________________________________________________________________

-  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 1.109/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.994/2009)

Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de usuários de telefones celulares pré-

pagos e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel na modalidade pré-

paga em operação no território do Estado manter cadastro atualizado de usuários.

§ 1º - O cadastro referido no “caput” deste artigo, além do nome e do endereço

completos do usuário, conterá:

I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade e o número de

registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do Ministério da

Fazenda;

III - o registro da informação a que se refere o art. 3º, inciso II, quando for o caso.

§ 2º - Os prestadores de serviço de telefonia móvel pré-paga convocarão usuários

não cadastrados para a obtenção dos dados necessários ao atendimento do disposto

neste artigo, no prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei, prorrogável a

critério do Poder Executivo.

§ 3º - Os dados constantes no cadastro deverão ser imediatamente disponibilizados

para atender solicitação de autoridade judicial.

§ 4º - O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará a prestadora à pena de

multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por infração cometida.

Art. 2º - Os estabelecimentos que comercializem aparelhos de telefonia celular na

modalidade  pré-paga  ficam  obrigados  a  informar  aos  prestadores  de  serviço,  no

prazo de vinte e quatro horas após a venda, os dados referidos no art. 1º, sob pena

da sanção prevista em seu § 4º.

Art. 3º - Os usuários de telefones celulares pré-pagos ficam obrigados a:

I - atender à convocação a que se refere o § 2º do art. 1º;
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II - comunicar imediatamente ao prestador de serviço ou a seus credenciados:

a) roubo, furto ou extravio de aparelho;

b) transferência de titularidade do aparelho;

c) alteração das informações cadastrais.

Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste artigo ficará

sujeito às seguintes penalidades:

I - multa de até 10 (dez) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do “caput”

deste artigo.

Art. 4º - As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria de Estado de

Defesa Social, mediante procedimento administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório, considerando-se a natureza e a gravidade da infração e o prejuízo dela

decorrente.

Art.  5º  -  Fica  criado,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  o

cadastro informatizado de aparelhos de telefone celular furtados e roubados.

Art.  6º  -  Os  recursos  financeiros  resultantes  do  reconhecimento  das  multas

estabelecidas  no  §  4º  do  art.  1º  e  no  parágrafo  único,  inciso  I,  do  art.  3º  serão

destinados à aquisição de equipamentos de segurança para as Polícias Civil e Militar.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A impossibilidade de identificação do usuário do telefone celular  na

modalidade pré-paga vem favorecendo a sua utilização na prática de inúmeros crimes

como sequestros, negociações de empréstimo de dinheiro fácil por parte de agiotas e

o golpe denominado “toma”, no qual meliantes atraem pessoas por meio de anúncios

em jornais oferecendo a venda de um bem. O contrato é estabelecido por meio de um

número de telefone celular  pré-pago condicionado a um depósito  prévio,  a vítima

jamais recebendo o bem combinado. Segundo informa o autor da proposição, esse

golpe vem sendo praticado em larga escala, originando inúmeros inquéritos policiais e

processos criminais em andamento na justiça.

É de ressaltar que os arts. 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal,
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conferem à União a competência para explorar e organizar, bem como para legislar

privativamente  sobre  telecomunicações.  Com  fulcro  em  sua  competência

constitucional,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.472,  de  16/7/97,  que  dispõe  sobre  a

organização dos serviços de telecomunicação, assim como sobre a criação do órgão

regulador, no caso, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

A Anatel, por seu turno, ao regulamentar a prestação de plano de serviço pré-pago

no serviço  móvel  celular,  estabeleceu,  por  meio da  Norma nº  3,  de 1998,  que a

habilitação nesses planos ocorre “independente de assinatura ou inscrição junto à

prestadora  de  serviço”  (item  2.7  da  referida  norma),  possibilitando,  assim,  que  o

usuário orquestre os mais diversos crimes, sem que sua identidade seja descoberta

pela polícia.

A matéria em questão trata de estabelecer normas de segurança pública, e não

trata especificamente de operação dos serviços de telecomunicação. Com efeito, a

Constituição da República dispõe que a segurança pública “é dever do Estado, direito

e responsabilidade de todos”, devendo ser exercida para a preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, “caput”). Como se

vê, a finalidade da proposta em questão não é outra, senão a manutenção da ordem

pública, que vem sendo desrespeitada com o aval do poder público, ao não exercer o

controle sobre operações ilícitas que são de conhecimento de todos. Não se pode

afirmar que a proposição em análise esteja contrariando a norma federal que dispõe

sobre a operação dos telefones pré-pagos, uma vez que a referida norma da Anatel

não veda a existência de cadastro dos usuários desses aparelhos. Sendo assim, o

Estado, no uso de sua competência residual  para editar  normas sobre segurança

pública, está apenas instituindo uma exigência a mais, que visa a resguardar a ordem

pública no Estado.

Outros Estados da Federação, como de São Paulo, também editaram leis tornando

obrigatório o cadastramento dos usuários de aparelhos celulares na modalidade pré-

paga. Pelo que se tem notícia, nesse Estado as operadoras de telefonia celular vêm

cumprindo a contento as imposições previstas na lei.

Como  nos  ensina  o  ilustre  constitucionalista  José  Adércio  Leite  Sampaio,  ao

analisar  a  repartição  de  competências  federativas  segundo  a  jurisprudência  do
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Supremo  Tribunal  Federal,  “nem  sempre  é  previsível  a  solução  de

complementaridade ou, para alguns, de conflito entre as normas constitucionais de

atribuição  de  competência  privativa  à  União  para  legislar  sobre  certos  temas  e

aquelas que definem o consórcio material  e legislativo previsto nos arts.  23 e 24,

respectivamente,  da  Constituição  Federal,  ou,  ainda,  em  relação  à  competência

reservada ao Estado. Toda a lista de soluções dadas pelo Tribunal a tais impasses,

registradas  algumas  precedentemente,  apresenta-se  sempre  após  um  exercício

argumentativo realizado sobre duas alternativas: tem competência o Estado para a

matéria legislada, logo, sua atuação foi constitucional, ou é de competência da União

o assunto, sendo ilegítimo constitucionalmente o tratamento legal dispensado pelo

Estado” (“A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional”, Belo Horizonte,

Del Rey, pág. 632).

Entendemos,  pois,  que  o  Estado  não  pode  abrir  mão  do  seu  dever

constitucionalmente instituído de legislar para coibir desvios na ordem pública e para

garantir, ainda que de forma indireta, a segurança de sua população.

-  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 N° 1.110/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.120/2009)

Dispõe sobre a afixação de informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos

locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Em  todos  os  restaurantes,  bares,  lanchonetes  e  estabelecimentos

comerciais  similares que utilizam a prática de receber gorjeta ou taxa de serviço,

devem  ser  afixados  cartazes  com  a  seguinte  informação:  “10%  garçom  –  não

obrigatório, opcional pelos bons serviços”.

Art.  2º - Os cartazes aludidos no art.  1º desta lei  devem ser confeccionados de

acordo com critérios estabelecidos, quando da regulamentação desta lei, devendo ter

dimensões suficientes para que as informações neles constantes possam ser lidas a

boa distância, sendo afixados em local que possibilite ampla e perfeita visualização.
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Art. 3º - A informação de que se trata esta lei também deve ser incluída no cardápio

dos estabelecimentos em questão, bem como deve-se fazer constar nas contas das

despesas de seus clientes o valor referente a 10 % (dez por cento) do valor total da

conta, seguido da expressão “10% garçom – não obrigatório,  opcional  pelos bons

serviços”, a título de gratificação pelos serviços prestados pelo garçom, não podendo

tal valor ser acrescido ao total, sem antes se demonstrar a cobrança, de forma clara e

em destaque, do referido percentual.

Art. 4º - O acréscimo opcional de 10% (dez por cento) somente poderá ser cobrado

nos  estabelecimentos  que  trabalhem  com  garçom,  não  podendo  sê-lo  quando  o

garçom não atende diretamente no local onde se encontra o consumidor, tendo este

que se deslocar para retirar o produto pretendido junto ao balcão.

Art. 5º - Os restaurantes, os bares, as lanchonetes e estabelecimentos comerciais

similares  ficam  obrigados  ao  repasse  integral  aos  garçons  e  a  funcionários  do

estabelecimento,  no  regime de rateio que lhes convier,  dos valores  referentes ao

percentual estabelecido, não podendo ser utilizados para outros fins.

Art. 6º - O valor dos repasses, tendo em vista a não obrigatoriedade por parte do

consumidor e a incerteza dos valores a serem recebidos, não ensejará, em algum,

incorporação ao salário do funcionário.

Art. 7º - O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I - multa no valor de 500 Ufemgs;

II - a multa em dobro, no caso de reincidência.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de fazer afixar nos restaurantes, nos

bares, nas lanchonetes e em estabelecimentos comerciais similares, em local visível,

cartazes informativos, bem como no cardápio e nas contas das despesas de seus

clientes a seguinte expressão: “10% garçom – não obrigatório, opcional pelos bons

serviços”.

Conforme  determina  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  o  consumidor  tem  o

direito  de  tomar  conhecimento,  de  forma  rápida,  clara  e  objetiva,  das  cobranças
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pretendidas  pelos  produtos,  bem  como  pelos  serviços  oferecidos  pelo

estabelecimento.

O referido pagamento é facultativo, ou seja, o consumidor tem o direito de pagar

apenas o preço estabelecido no cardápio ou afixado, em local  visível,  podendo o

consumidor, desde que devidamente informado, pagar voluntariamente, sobre o preço

do produto, o valor de 10%, como remuneração dos garçons, a titulo de gorjeta pelos

serviços prestados.

Em razão da relação de emprego que mantêm com os restaurantes, os garçons

recebem, a titulo de remuneração fixa, o piso estabelecido para a categoria. A gorjeta

faz parte da remuneração variável, que o garçom só receberá, se fizer por merecer e

se o consumidor  reconhecer  a  qualidade do serviço  prestado.  Não é,  portanto,  o

consumidor quem deve remunerar os garçons, e sim o estabelecimento. No entanto,

uma vez feita pelo consumidor a opção de pagamento da referida gorjeta, esta deve

destinar-se obrigatoriamente e na sua totalidade aos garçons e aos funcionários do

estabelecimento, no regime de rateio que lhes convier, uma vez que tal repasse a

eles  originalmente  se  destina.  Essa  prática  muitas  vezes  não é  observada  pelos

estabelecimentos, que por vezes utilizam a gorgeta para outros fins, o que configura

prática ilegal, uma vez que configura desvio de finalidade.

Tem por intuito este projeto de lei resguardar o direito dos garçons e dos demais

funcionários  dos  referidos  estabelecimentos  de  receber  os  valores  pagos  pelos

clientes, sob a forma de gorjeta ou taxa de serviço.

- 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 1.111/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.616/2009)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Sião

imóvel com área de 10.000m², situado no Município, registrado sob o nº 152, Livro 3,
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à fls. 053 , no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de interesse

social.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Monte Sião de imóvel

de propriedade do Estado situado no mesmo Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para a instalação do Projeto

de Educação em Tempo Integral e para atividades de interesse social.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas 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 1.112/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.615/2009)

Dispõe sobre a instalação de câmera de vídeo nas escolas  da rede pública  de

ensino  localizadas  em  áreas  com  índices  de  criminalidade  reconhecidamente

elevados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede

pública de ensino do Estado de Minas Gerais localizadas em áreas com índices de

criminalidade reconhecidamente elevados.

§ 1º - As imagens captadas, com o registro de todas as atividades ali realizadas,

deverão ser gravadas em fitas magnéticas.

§  2º  -  O  equipamento  funcionará  ininterruptamente,  e  as  fitas  gravadas  serão
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separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por um prazo de até 30 dias.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A instalação  das  câmeras  devolverá  a  tranquilidade  necessária  à

direção, aos professores, aos funcionários e à maioria dos bons alunos, que vão à

escola para estudar, e não para praticar vandalismo ou violência.

Em todo o País há vários exemplos de ações semelhantes. No Rio Grande do Sul,

o monitoramento eletrônico vem ajudando a combater o vandalismo e coibir os casos

de agressão nas escolas da cidade de Erechim. Já na Bahia, a prevenção faz parte

do programa de governo que implantou a Patrulha Escolar na área de abrangência de

Salvador e região metropolitana. A fim de reforçar a segurança, o governo baiano

também pretende instalar  câmaras de vigilância em todas as 1,7 mil  unidades de

ensino do Estado. O mesmo projeto está sendo analisado em Alagoas.

-  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 1.113/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.614/2009)

Dispõe sobre o repasse de informação pelos sistemas de proteção ao crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado aos sistemas de proteção ao crédito fornecer a seus associados

informação sobre o número de consultas realizadas por fornecedores e relativas a

consumidores que não tenham restrição de crédito.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se sistemas de proteção ao

crédito os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, nos termos do art.

43 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: A matéria de que trata o projeto diz respeito às relações de consumo,

inserindo-se, portanto, no campo da legislação concorrente do Estado federado (art.

23 da Constituição da República). Não há, na legislação federal aplicável à espécie,

nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto deste projeto, sendo, legítima a

ação do Estado ao editar norma que regulamente matéria por via da competência

residual. Mesmo diante das inúmeras limitações previstas no art. 43 da Lei Federal nº

8.078,  de  11/9/90  (Código  de  Proteção e  Defesa do Consumidor),  ainda há uma

lacuna a ser preenchida pelas legislações estaduais.

Os  bancos  de dados  são  hoje  um  referencial  para  a  concessão  de  crédito  no

mercado.  Dada  a  credibilidade  das  instituições  que  mantêm  esses  cadastros  de

consumidores,  de  acesso público,  a  inscrição  do nome do  cidadão,  por  qualquer

motivo,  acaba  por  restringir  seu  acesso  a  empréstimos  e  financiamentos  e,  por

consequência, alijá-lo do mercado.

Uma prática rotineira, entretanto, tem trazido restrições indevidas a consumidores

adimplentes. Ocorre que, ao cadastrar a consulta feita pelo fornecedor associado, a

entidade mantenedora do banco de dados inclui em um arquivo o nome da pessoa

cujos dados foram consultados. Após um determinado número de consultas, mesmo

que não tenha incorrido em nenhuma inadimplência,  ela não poderá ter  acesso a

crédito.  Até mesmo a simples emissão de um cheque para aquisição de um bem

poderá gerar-lhe transtorno, ou seja, ela passa a ser considerada suspeita.

Tal prática não é razoável,  visto que é comum o consumidor,  em curto período,

realizar várias compras ou contratações de crédito no mercado. Se ele nada deve,

está no exercício regular de um direito, e não há na lei vedação ou limitação para a

emissão dos  cheques  de seu  talonário  ou  a  contratação dos  financiamentos  que

julgar necessários.

Nesse contexto,  vem este projeto em boa hora impedir  tal  prática busiva, cujos

efeitos são danosos para os consumidores honestos.

É  evidente  que  o  comércio  tem  que  adotar  as  medidas  mais  eficazes  para  se

proteger  dos  consumidores  inadimplentes.  Tais  providências,  entretanto,  devem

manter observância estrita aos ditames da lei, especialmente ao disposto no art. 43

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
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Portanto, não nos parece justo que os cidadãos e consumidores sejam penalizados

pelo exercício de seus direitos, ao tentarem se precaver dos altos juros, preços e

diferenças encontradas no mercado.

- 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 1.114/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.201/2009)

Estabelece normas para utilização de bibliotecas universitárias por estudantes da

rede pública de ensino e por inscritos em concurso público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  liberado  o  uso  de  bibliotecas  instaladas  em  universidades  e

faculdades, por estudantes da rede pública de ensino, nos locais onde esse serviço

público não estiver disponível.

Art.  2º  -  Todas a faculdades  com sede no Estado de Minas Gerais,  públicas e

particulares,  criarão  um  sistema  de  identificação,  para  que  estudante  possa  ter

acesso a seu acervo bibliográfico, arquivos e demais informações disponíveis nesse

ambiente,  para  poder  realizar  pesquisas  e  trabalhos  escolares,  na  forma  e  na

condição que necessitar.

Parágrafo único - Caberá ao estudante a prova de estar cursando escola pública,

por  seu  documento  de  estudante,  devidamente  atualizado,  para  requerer  a

identificação da biblioteca e seu respectivo cadastro.

Art. 3º - Tal serviço também será acessado por estudantes e outras pessoas que se

encontram inscritas em concursos públicos de qualquer esfera, federal, estadual ou

municipal,  e que buscam seu preparo para se submeterem a essas provas ou se

qualificar para essa finalidade.

Parágrafo único - O estudante deverá receber uma credencial de acesso, limitada

no  tempo  entre  a  inscrição,  passando  pela  aplicação  dos  exames,  e  o  final  do

processo de contratação por parte do poder público.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: O Brasil é um país cujo acesso à informação infelizmente se dá muito

mais através de um aparelho de televisão do que através de pesquisa científica.

O que se busca por este projeto de lei  é franquear às pessoas que tem menor

condição do acesso às boas bibliotecas do Estado, para que possam também usufruir

seu acervo, de modo a se prepararem e especializarem para provas vestibulares e

concursos públicos.

Tal assunto é tão importante, que a ONU se prepara para criar a maior biblioteca

“on-line”,  visando  a  esse  acesso:  “ONU  vai  criar  a  maior  biblioteca  “on-line”

(22/10/2007). A Unesco estabeleceu uma parceria com o Google e prepara a criação

de uma biblioteca mundial totalmente acessível pela internet. Inclui trabalhos literários

de  todas  as  partes  do  mundo,  revelou  a  Organização  Cultural,  Científica  e

Educacional  da  Organização  das  Nações  Unidas.  Manuscritos,  mapas,  livros,

partituras,  gravações  musicais,  filmes,  gravuras  e  fotografias  serão  incluídos  no

projeto. O projeto vai  permitir  aos utilizadores pesquisar lugares, épocas, temas e

instituições”.

Como em nosso Estado não são todas as pessoas que têm acesso à meios de

pesquisa eletrônicos, conto com os nobres pares para 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 1.115/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.200/2009)

Proíbe a fabricação e a comercialização de pilhas não recarregáveis e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a fabricação e a comercialização de pilhas e baterias comuns

e alcalinas não recarregáveis que contenham em sua composição chumbo, cádmio,

mercúrio, lítio, zinco, manganês, níquel e seus compostos, destinadas a quaisquer

tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, que as requeiram para o

seu pleno funcionamento, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham

integradas em sua estrutura de forma não substituível.

Art. 2º - Os fabricantes e os agentes comerciais devem disponibilizar ao consumidor
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mecanismos eficientes de coleta e descarte das pilhas recarregáveis, após atingirem

seu tempo de vida útil, conforme resoluções dos organismos ambientais.

Art. 3º - Ficam livres da proibição as pilhas e baterias especiais compostas pelos

sistemas níquel-metal-hidreto, íons de lítio, lítio e zinco-ar e também as do tipo botão

ou miniatura, utilizadas em aparelhos de baixo consumo e equipamentos médicos.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  a  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Apesar da aparência inocente e do seu tamanho, as pilhas e baterias

são  hoje  um  grave  problema  ambiental.  No  Brasil  são  produzidas  anualmente,

segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee -, cerca de

800  milhões  de  pilhas,  entre  as  chamadas  secas  (zinco-carbono)  e  alcalinas.

Constitui-se  num  veneno  lançado  no  meio  ambiente  diariamente  por  milhões  de

pessoas. Seu tempo de degradação na natureza varia de 100 a 500 anos, jamais se

degradando os metais pesados contidos em sua composição.

As  pilhas  e  baterias  apresentam  em  sua  composição  metais  considerados

perigosos à saúde humana e ao meio ambiente como o mercúrio, o chumbo, o cobre,

o  zinco,  o  cádmio,  o  manganês,  o  níquel  e  o  lítio.  Entre  esses  metais  os  que

apresentam maior  risco  à  saúde são o  chumbo,  o mercúrio  e  o  cádmio.  Quando

descartadas  em  lixões  ou  aterros  sanitários,  liberam  componentes  tóxicos  que

contaminam o solo, os cursos d'água e os lençóis freáticos, afetando a flora e a fauna

das  regiões  circunvizinhas  e  também  o homem,  pela  cadeia  alimentar,  causando

sérios danos à saúde.

Devido a seus componentes tóxicos, as pilhas podem também afetar a qualidade do

produto  obtido  na  compostagem  de  lixo  orgânico.  Além  disso,  sua  queima  em

incineradores também não consiste em uma boa prática, pois seus resíduos tóxicos

permanecem nas cinzas e parte deles pode volatilizar, contaminando a atmosfera.

Metais como o chumbo,  podem provocar  doenças neurológicas;  o cádmio  afeta

condição motora,  assim  como o  mercúrio.  É  evidente que  esse assunto  está  em
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permanente pesquisa e a presença desses produtos está sendo reduzida. Seguem-

se,  os  danos  mais  comuns  causados  à  saúde  da  população  pelos  elementos

químicos mais comumente encontrados em pilhas e baterias:

Mercúrio:  distúrbios  renais  e  neurológicos  (irritabilidade,  timidez  e  problema de

memória),  mutações  genéticas  e  alterações  no  metabolismo  e  deficiências  nos

órgãos sensoriais (tremores, distorções da visão e da audição).

Cádmio:  agente  cancerígeno  e  teratogênico,  pode  causar  danos  ao  sistema

nervoso. Acumula-se, principalmente, nos rins, no fígado e nos ossos; provoca dores

reumáticas e miálgicas, distúrbios metabólicos que levam à osteoporose, à disfunção

renal e ao câncer.

Chumbo:  gera  perda  de  memória,  dor  de  cabeça,  irritabilidade,  tremores

musculares, lentidão de raciocínio, alucinação, anemia, depressão, insônia, paralisia,

salivação, náuseas, vômitos, cólicas, perda do tônus muscular, atrofia, perturbações

visuais e hiperatividade.

Lítio:  afeta  o  sistema  nervoso  central,  gerando  visão  turva,  ruído  nos  ouvidos,

vertigens, debilidade e tremores.

Níquel:  provoca  dermatites,  distúrbios  respiratórios,  gengivites,  sabor  metálico,

“sarna de níquel”, efeitos carcinogênicos, cirrose e insuficiência renal.

Zinco: provoca vômitos e diarréias.

Cobalto  e  seus  compostos:  existentes  na  bateria  de  lítio,  causam  a  “sarna  do

cobalto”, além de conjuntivite, bronquite e asma.

Bióxido  de  manganês:  usado  nas  pilhas  alcalinas,  provoca  anemia,  dores

abdominais, vômitos, crises nervosas, dores de cabeça, seborréia, impotência, tremor

nas mãos, perturbação emocional.

Por  que optar  por  pilhas recarregáveis?  Trata-se de uma maneira  de  reduzir  o

impacto  no  meio  ambiente  e  na  saúde  pública,  adotando  as  pilhas  e  baterias

recarregáveis no lugar de pilhas não recarregáveis.

Seguem-se os principais  argumentos que definem as pilhas recarregáveis  como

melhor opção, em detrimento das pilhas não recarregáveis: São mais econômicas em

médio  e  longo  prazos.  Uma  pilha  recarregável  consegue  armazenar  muito  mais

energia para operar por mais tempo, comparada com uma pilha não recarregável;
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dependendo das condições de uso, uma única carga de uma pilha recarregável pode

durar de duas a quatro vezes mais que uma pilha alcalina não recarregável de boa

qualidade. Isso significa que se uma câmera digital tira 20 fotos com uma pilha não

recarregável, com a pilha recarregável pode se tirar de 40 a 80 fotos, somente com

uma recarga. Preservam a saúde pública e o meio ambiente. Uma pilha (recarregável

ou  não)  contém  elementos  químicos  nocivos  à  natureza,  por  isso  não  deve  ser

descartada no lixo comum, e sim coletada e descartada de forma a não contaminar o

meio  ambiente.  Como apresentado  acima,  uma carga de pilha  recarregável  pode

durar de duas ou quatro vezes mais que uma pilha alcalina não recarregável de boa

qualidade. Considerando-se pilhas recarregáveis com capacidade anunciada de mil

recargas,  veremos  que  uma única  pilha  recarregável  equivale  a  até  4  mil  pilhas

comuns. Ou seja, o uso de uma única pilha recarregável trás benefícios equivalentes

à reciclagem de milhares de pilhas comuns.

-  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 1.116/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.199/2009)

Dispõe sobre a publicação de preços de produtos ou serviços em desacordo com o

sistema monetário nacional.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica caracterizada como publicidade enganosa ou abusiva a utilização de

tabela de preços ou de qualquer  outro meio publicitário  que expresse valores em

desacordo com o sistema monetário nacional.

Art. 2º - A inobservância do disposto no art. 1º sujeita o infrator, conforme o caso, às

seguintes sanções:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - suspensão do fornecimento do produto ou serviço;

IV - suspensão temporária da atividade;

V - cassação da licença do estabelecimento.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das



933
____________________________________________________________________________

dotações orçamentárias destinadas a tais fins.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias de sua

publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Lei nº 8.880, de 27/5/94, estabeleceu em seu art. 2º que: “Art. 2º - A

URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão pelo Banco Central do

Brasil, quando passará a denominar-se Real”. O § 2º do mesmo artigo diz: § 2º “A

centésima parte  do Real,  denominada centavo,  será escrita  sob a forma decimal,

precedida da vírgula que segue a unidade”.

Pela legislação em vigor, não há como expressar, quer por tabelas de preços, quer

por outros meios de comunicação, valores que estejam em desacordo com o sistema

monetário atual.

Entretanto,  deparamos  com  tabelas  de  preços  com  valores  grafados  em  reais

divididos  na  milésima  parte,  se  assim  poderíamos  dizer.  Grafados  assim,  esses

valores não são apresentados conforme o que determina a legislação em vigor, o que

os  torna  não  passíveis  de  comercialização,  pois  não  há  um  correspondente

fracionário da moeda que permita tal prática.

Dessa  forma,  esse  procedimento  assume  as  características  que  descrevem  a

publicidade como enganosa, pois não há uma expressão precisa do valor do produto

ou serviço a ser comercializado, ocasionando prejuízo ao consumidor.

São  essas  as  razões  que  me  levam  a  apresentar  este  projeto  de  lei,  o  qual,

acredito, pelas razões que encerra, mereça o beneplácito dos meus 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 1.117/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.198/2009)

Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e comerciais e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de habitação coletiva,

comerciais e de serviços públicos ou privados deverão ser submetidos a manutenção

semestral, de acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo

órgão  federal  competente  do  Sistema  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e

Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser realizada por

empresas  prestadoras  de  serviço  habilitadas  pelo  órgão  fiscalizador  estadual

competente e registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - Crea.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a manutenção semestral

de que trata o "caput" deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;

II - o Corpo de Bombeiros Militar;

III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.

Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser registrados nos

respectivos  Conselhos  Regionais  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  com

responsabilidade técnica exercida por engenheiro mecânico devidamente habilitado.

Art.  3º  -  No  caso  de  acidentes  em  decorrência  do  descumprimento  do  que

estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido cumprido o que

determinam os arts. 2º e 3º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada para realizar a

manutenção, em casos de omissão, negligência ou imperícia.

Art.  4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores deverá

fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico da manutenção programada para

cada edificação, no qual constarão todos os procedimentos específicos para a marca

e o modelo do equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a

ser prestado, e ainda:

I  -  utilizar,  obrigatoriamente,  em  seus  serviços  de  reparo  e  manutenção

componentes  originais  ou  fabricados  por  firmas  que  mantenham  controle  de

qualidade;
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II  -  emitir,  a cada visita de manutenção, certificado de revisão em que constará

prazo de validade e termo de garantia  relativa ao serviço prestado, afixando-o no

interior do elevador, em local que permita sua leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis pelo edifício estão

obrigados  a  providenciar  todos  os  reparos  e  todas  as  substituições  consideradas

como essenciais à segurança do elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:

I - a interdição do elevador;

II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), no caso de desrespeito à interdição;

III  -  multa  no  valor  de  2.000  (duas  mil)  Ufemgs  no  caso  de  reincidência,  sem

prejuízo da interdição.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado de Minas

Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos valores constantes neste artigo se fará

pela variação do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de

outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Os  elevadores  fazem  parte  do  quotidiano  de  grande  parte  da

população brasileira. A alta densidade demográfica das grandes cidades só é possível

em virtude do processo de verticalização, viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte considerável e sua vida

no interior  de elevadores; entretanto,  a segurança desses equipamentos, não tem

sido objeto de cuidados rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se vêem

trancadas em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por interrupção no

fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se agrava quando são vítimas desse

tipo de acidente pessoas portadoras dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou

de claustrofobia (medo de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é
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capaz de agravar seu quadro clínico e de produzir seqüelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT -,  assim  como dos  códigos municipais  de

edificações, mas isso não impede que o Estado edite norma sobre o tema, visando a

beneficiar, sobretudo, os Municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.

Esta  proposição  torna  obrigatória  a  manutenção  semestral,  de  acordo  com  as

especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal competente do

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas  razões  expostas,  contamos  com  o  apoio  dos  ilustres  parlamentares  à

aprovação do projeto ora apresentado.

-  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 1.118/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.197/2009)

Obriga as empresas com página na internet a disponibilizar o número do CNPJ e o

endereço da sede. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas com página na internet deverão informar o número do CNPJ e

o endereço da sede.

Parágrafo único -  Os dados previstos  no “caput”  deverão constar  na página  de

acesso ao “site” da empresa, em local visível, e a fonte utilizada deve ter um quarto

do tamanho da maior fonte empregada na mesma página. 

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará o pagamento de multa no

valor  de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), de acordo com a natureza

e a gravidade da infração e a condição econômica da empresa.

Parágrafo  único  -  A autoridade  competente  notificará  a  empresa,  por  meio  do

procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

para que proceda à adequação de sua página nos termos desta lei, no prazo de cinco

dias,  sob  pena  de  sua  retirada  da  internet,  ficando  vedada  a  reinserção  até  o
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cumprimento da lei, sem prejuízo do pagamento da multa. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A internet tem-se revelado excelente ferramenta para a publicidade das

empresas  que  vendem  produtos  e  serviços,  pois  funciona  como  enorme  vitrine,

possibilitando  aos  produtos  anunciados  em  qualquer  lugar  do  Brasil  serem

visualizados em tempo real do outro lado do País. 

Contudo, para que os usuários da rede tenham segurança, é necessário que sejam

disponibilizados dados sobre a empresa no próprio “site”.

Como não  são todas  as  empresas que  fornecem esses dados e  como não há

legislação  sobre  o  tema,  este  projeto  de  lei  tem  por  escopo  oferecer  maior

transparência  aos  consumidores,  visto  que  o  CNPJ  e  o  endereço  são  dados

essenciais para o estabelecimento da relação 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 1.119/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.196/2009)

Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de conveniência pelas empresas

prestadoras de serviço no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança da “taxa de conveniência”, variável sobre o valor

do tíquete, na venda de ingressos para “show”, teatro, cinema ou qualquer espetáculo

pela internet.

Parágrafo único - Tem-se por taxa de conveniência aquela que constitui a fonte para

a empresa oferecer aos usuários a distribuição simultânea de ingressos através de

tecnologia que suporta o serviço.

Art. 2º - O estabelecimento ou o prestador de serviço que infringirem esta lei ficarão

sujeitos às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
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de 1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

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

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A cobrança de uma taxa para  venda de ingressos  de  “show”  pela

internet ou por telefone é considerada legal; no entanto, quando ela varia de acordo

com o valor da entrada do espetáculo, é caracterizada como abusiva.

Ocorre  que,  quando  a  taxa  é  cobrada  sobre  o  valor  da  venda  do  ingresso,  é

desproporcional, uma vez que o custo para fazer o ingresso e entregá-lo é o mesmo,

independentemente de a pessoa ter desembolsado R$160,00 ou R$600,00 com o

tíquete. Além disso, a conveniência é uma só e não deve ser separada devido ao fato

de o consumidor estar na pista ou no camarote.

A cobrança não se justifica apenas pelo fato da venda ser via internet, uma vez que

o pagamento do tíquete já é garantido por meio de cartão de crédito e a retirada deles

é feita no local, o que, não se deve confundir com “taxa de entrega”.

Tal cobrança é abusiva e fere o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois

beneficia apenas a empresa e onera a parte mais fraca da relação de consumo.

A Constituição  em  vigor  estabelece competência  concorrente  entre  a  União,  os

Estados e o Distrito  Federal  para legislarem sobre  consumo, o que viabiliza  esta

iniciativa.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas 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 1.120/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.031/2009)

Acrescenta parágrafo ao 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.
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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, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:

"Art. 3º - ...

§ 7º - Na hipótese do disposto no inciso III deste artigo, a isenção será reconhecida

mediante  requerimento  apresentado  à  Administração  Fazendária  -  AF  -  da

circunscrição do interessado, acompanhado de laudo de perícia médica especificando

o tipo de defeito físico do requerente e atestando sua total incapacidade para dirigir

automóveis  comuns,  o  qual  deverá  ser  fornecido  pela  Comissão  de  Exames

Especiais  para  Portadores  de  Deficiência  Física  do  Departamento  Estadual  de

Trânsito  ou,  nas  regiões  onde  a  Comissão  não  realiza  o  exame,  por  médico

credenciado no Sistema Único de Saúde.".

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Lei Federal n° 7.853, de 1989, disp õe, em seu art. 2°, que: "Ao Poder

Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno

exercício  de  seus  direitos  básicos,  inclusive  os  direitos  à  educação,  à  saúde,  ao

trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,

social e econômico".

O projeto em epígrafe pretende estabelecer mecanismos de facilitação para que o

portador de deficiência física usufrua do benefício constante na Lei nº 14.937, de 23

de dezembro de 2003, no que diz respeito à isenção de recolhimento do IPVA.

Segundo consta no art. 3º do mencionado diploma legal, “veículo automotor novo

com até 127 HP de potência bruta (SAE), de motorista portador de deficiência físico-

motora  cuja habilitação seja restrita  a veículo  especialmente equipado,  ainda que

apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não”.

O Decreto nº 39.387, de 24/1/98, por seu turno, condiciona a isenção do IPVA à

emissão de laudo da perícia médica fornecida pela Comissão de Exames Especiais

do DETRAN-MG, especificando o tipo de defeito físico que impede o beneficiário de

dirigir veículos comuns.
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A pertinência  da  proposição  está  no  fato  de  inexistir,  no  interior  do  Estado,

Comissão de Exames do DETRAN-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até

a Capital, muitas vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa, uma vez que se insere entre aquelas

previstas  no  art.  61  da  Constituição  do  Estado.  Por  outro  lado,  não há vedação

constitucional para que se instaure o processo legislativo por tratar de matéria matéria

de natureza tributária.  A Carta mineira não incluiu entre as propostas de iniciativa

privativa do Chefe do Poder Executivo aquelas de natureza tributária.

Diga-se, por último, que ao deficiente físico deve ser conferido um tratamento que

lhe  proporcione melhor  integração social  e  acesso aos bens  e serviços coletivos,

conforme preceitua o art. 224 da Constituição 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 N° 1.121/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.609/2009)

Institui o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas empresariais que

favoreçam a integração das pessoas deficientes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento ao mérito das

iniciativas empresariais que favoreçam a integração e a melhoria da qualidade de

vida das pessoas com deficiência.

Art.  2º  -  Serão  consideradas  iniciativas  empresariais  favoráveis  à  inclusão  das

pessoas com deficiência, entre outras, a reserva de postos de trabalho específicos, a

capacitação  para  o  exercício  de  funções  de  maior  remuneração,  a  adoção  de

soluções  arquitetônicas  que  favoreçam  a  acessibilidade,  tanto  para  empregados

como para o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou

desportivos dirigidos a esse segmento.

Art. 3º - As empresas contempladas pelo selo terão direito ao uso do título Empresa

Inclusiva, chancela oficial que poderá ser utilizada nas veiculações publicitárias que

promovam, bem como em seus produtos, sob a forma de selo impresso.

Parágrafo  único  -  O  prazo  de  participação  e  uso  publicitário  do  selo  Empresa
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Inclusiva, na forma do disposto no art. 3º, será de dois anos, podendo ser renovado

por  iguais  períodos,  sempre  condicionado  a  outras  iniciativas  que  venham  a  ser

adotadas pela empresa.

Art. 4º - O Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão serão concedidos pelo Governador

do Estado, ouvido o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora

de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre eles, um

considerado de suma importância, bem como inerente a todo cidadão brasileiro, que

é o respeito à dignidade humana.

Precisamos  de  um  novo  par  de  olhos  para  enxergar  esse  tema com  bastante

atenção e é com essa finalidade que desejamos instituir no Estado o selo Empresa

Inclusiva,  para  incentivar  o segmento  empresarial  a promover  ações que visem à

integração e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A Constituição Federal assegura direitos fundamentais aos cidadãos. O art. 24, que

dispõe sobre as competências da União, Estados e Distrito Federal, trata, no inciso

XIV,  da  proteção e  integração  das  pessoas  portadoras  de  deficiência.  Na  esteira

desse entendimento,  a Lei  Maior  prevê no art.  227,  § 1º,  inciso II,  que o Estado

promoverá programas de assistência, bem como criará programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência física. Vejamos o que

dizem textualmente os dispositivos constitucionais:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e

do  adolescente,  admitida  a  participação  de  entidades  não  governamentais  e

obedecendo os seguintes preceitos:

(...)

II  -  criação  de  programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  para  os

portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social

do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a

convivência,  e  a  facilitação  de  acesso  aos  bens  e  serviços  coletivos,  com  a

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

As iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com deficiência física

poderão  ser  várias,  entre  elas,  a  reserva  de  postos  de  trabalho  específicos,  a

capacitação  para  o  exercício  de  funções  de  maior  remuneração,  a  adoção  de

soluções  arquitetônicas  que  favoreçam  a  acessibilidade,  tanto  para  empregados

como para o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou

desportivos  dirigidos  a  esse segmento.  Enfim,  iniciativas  inseridas  no  texto  deste

projeto  de  lei,  que  guarda  perfeita  sintonia  com  os  objetivos  dos  dispositivos

constitucionais supracitados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.122/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.505/2009)

Dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes das compensações financeiras

(“royalties”)  advindas da exploração das atividades petrolíferas e gás natural  e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais e os Municípios deverão aplicar, no mínimo,

50% (cinquenta por cento) dos recursos originários das compensações financeiras

(“royalties”),  pagas  pelas  empresas concessionárias  produtoras  de  petróleo  e gás

natural, em educação e saúde, respeitando-se os seguintes percentuais:
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I - 10% (dez por cento) em cursos de qualificação profissional;

II - 10% (dez por cento) em recuperação física e reforma de escolas;

III - 5% (cinco por cento) em informatização das unidades escolares;

IV - 5% (cinco por cento) em capacitação de profissionais da educação;

V - 10% (dez por cento) em equipamentos para a área da saúde; 

VI - 10% (dez por cento) em capacitação de profissionais da saúde.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Nos últimos meses, a imprensa deu grande ênfase à descoberta de

novas jazidas de gás no territorio  mineiro.  A cada notícia de campos gigantes de

petróleo  e  gás,  aumenta  a  especulação  em  torno  das  compensações  financeiras

pagas pelas empresas concessionárias aos Estados e Municípios. Em uma década,

essa fonte de recurso contribuiu para engordar os cofres de prefeituras de cidades

contempladas  com  montantes  generosos  dos  “royalties”.  Para  coibir  tais  abusos,

discute-se a criação de uma legislação que discipline esses gastos, determinando

que  parte  dos  valores  repassados  seja  aplicada  obrigatoriamente  em  áreas

prioritárias  do  governo.  O  objetivo  é  garantir  que  essa  receita  bilionária  seja

aproveitada com responsabilidade pelos governantes.

Na área da saúde, também há limitações financeiras. A maior parte dos recursos

orçamentários  das  prefeituras  é  destinada  ao  custeio.  Sobra  muito  pouco  para

investimentos  em  infraestrutura  e  compra  de  equipamentos,  como  ambulâncias,

mamógrafos e aparelhos de raios-X. Os repasses feitos pelo Sistema Único de Saúde

- SUS - ficam comprometidos pela desatualizada tabela que remunera os serviços

prestados nas unidades de saúde. Como consequência, as prefeituras são obrigadas

a alocar recursos de outras áreas para cobrir os buracos deixados pela insuficiência

de verbas. Nesse contexto, a destinação de parte dos recursos dos “royalties” para a

educação e saúde possibilitará uma utilização mais equânime de uma receita criada

para compensar Estados e Municípios pela exploração produtiva de suas riquezas

naturais.

Diante do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação e aprovação dos
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meus nobres colegas, medida que muito contribuirá para o melhor aproveitamento

dos “royalties” e a melhoria da qualidade de duas áreas prioritárias do serviço público.

-  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 1.123/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.504/2009)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  e  relocação  de  posteamento  de

energia, iluminação, telefonia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as empresas concessionárias de serviço de geração, transmissão e

iluminação  proveniente  de  energia,  telefonia  e  outros  serviços  similares  ficam

obrigadas a  instalar,  substituir  e  transladar  seus postes  de  sustentação de fiação

condutora dos lotes, comércios, indústrias, residências e terrenos para suas divisas

ou limítrofes, sem quaisquer ônus para os usuários.

Art. 2º - As empresas concessionárias terão o prazo de cento e oitenta dias para se

adequar ao disposto nesta lei.

Art. 3º - Os custos de novas instalações, translado, e manutenção estabelecidos no

art.  1º  desta lei  não poderão ser acrescidos aos valores das tarifas dos usuários,

sendo de exclusiva responsabilidade das concessionárias.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  medida  aqui  preconizada  objetiva  que  todas  as  empresas

concessionárias  de  serviço  de  geração,  transmissão  e  iluminação proveniente  de

energia, telefonia e outros serviços similares no Estado fiquem obrigadas a instalar,

substituir  e  transladar  seus postes  de sustentação de fiação condutora  dos lotes,

comércio, indústrias, residências e terrenos para suas divisas ou limítrofes. Fica claro

o  descaso  das  empresas  concessionárias  de  serviço  de  geração,  transmissão  e

iluminação proveniente de energia, telefonia e outros similares em contraste com a

sua obrigação de instalar e manter o posteamento para viabilização de seus serviços.
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Ressalte-se que estas empresas concessionárias têm o direito de explorar os lucros

por tais atividades, por prazos longos, assegurados em contrato.

Não  são  poucos  os  Municípios  do  Estado  que  têm  o  acesso  de  seus  lotes,

comércios,  indústrias,  residências  e  terrenos  impedidos  ou  dificultados  por

posteamentos  inadequados  ou  irregulares.  Esse  posteamento  inadequado  ou

irregular apresenta vários riscos e transtornos aos usuários, não só de acidentes, mas

também de assaltos e prejuízos financeiros. A correção desse problema beneficiará

também pedestres, tanto os que residem nas imediações como os que circulam por

suas calçadas e vias de acesso.

Por fim, esta medida beneficiará muitas cidades de nosso Estado, e, em face do

exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação desta tão necessária

propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.124/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.506/2009)

Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim

de garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Ficam obrigados os hotéis e motéis estabelecidos no Estado de Minas

Gerais a adaptar suas instalações, a fim de garantir o acesso de pessoas portadoras

de deficiência, reservando 2% (dois por cento) de seus quartos e apartamentos, com

o mínimo de um, quando com mais de cinquenta unidades.

§  1º  -  As  adaptações  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  serão  definidas  em

conformidade  com  o  disposto  na  Norma  Brasileira  nº  9.050/94,  da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou a que vier substituí-la.

§ 2º - Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender às

exigências previstas nesta lei  devem apresentar alternativas, para análise junto ao

órgão competente.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de cento e oitenta dias, para a devida adequação
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dos estabelecimentos citados no "caput" do artigo anterior.

§ 1º - Após transcorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo, o estabelecimento

que descumprir esta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II  -  multa  de  1.000  Ufemgs  (mil  unidades  fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)

UFMGs ou índice superveniente;

III - suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento;

IV - cancelamento do Alvará de Localização e Funcionamento.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil reza em seu art. 24,

inciso IV, que é competência da União, do Estado e dos Municípios legislar sobre a

proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Quando  falamos  em  integração  social,  estamos  nos  referindo  não  somente  às

atribuições  de  trabalho,  educação,  assistência  social,  jurídica  ou  de  saúde,  mas

também, e principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais.

Nesse sentido,  é  mister  que  se  pense em adaptações  de acesso,  também  em

hotéis e motéis, para que as pessoas portadoras de deficiência tenham realmente

garantidos e respeitados seu direito de cidadão.

Este projeto de lei visa a garantir os direitos constitucionais das pessoas portadoras

de deficiência, com evidente repercussão na área social, motivo pelo qual esperamos

contar com o apoio dos colegas parlamentares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.125/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.507/2009)

Dispõe  sobre  a  regulamentação  do  comércio  de  jogos  eletrônicos  e  jogos  de

interpretação (RPG) no âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os comerciantes, lojistas, importadores e produtores de jogos eletrônicos e

jogos  de  interpretação  (RPG)  deverão  destacar  nas  embalagens  dos  produtos

comercializados a faixa etária indicada pelos órgãos competentes.

§ 1º - A classificação etária indicativa é fornecida pelo Ministério da Justiça, mas

poderá  ser  fornecida  pela  autoridade  administrativa  estadual  por  meio  de

regulamentação própria.

§ 2º - A classificação indicativa será confeccionada na própria embalagem ou fixada

de  forma  ostensiva  sobre  a  embalagem  original,  bem  como  fixada  na  capa  do

produto.

§ 3º - A fixação sobre a embalagem com a descrição da classificação indicativa

deverá  ser  de  forma  aparente  e  segura,  de  maneira  que  permita  a  identificação

imediata e permanente da faixa etária.

§ 4º - As indicações fornecidas deverão ser fixadas na capa das embalagens dos

jogos  eletrônicos  e  de  interpretação,  independente  da  fixa  etária  informada pelos

órgãos competentes.

Art. 2º - Os lojistas que ofereçam o produto em prateleiras com acesso direto do

público deverão manter espaço reservado aos jogos não recomendados aos menores

de dezoito anos, com placa indicativa que disponha sobre a faixa etária a qual se

destinam os produtos comercializados naquele espaço.

Art. 3º - Os jogos comercializados por meio da rede mundial de computadores e

destinados  aos  consumidores  do  Estado  deverão  indicar  no  sítio  de  comércio  a

classe indicativa correlacionada ao produto oferecido.

Art. 4º - Fica a administração pública estadual autorizada a implementar sistema

próprio  de controle  dos produtos comercializados no Estado,  com a  indicação da

classificação etária.

§ 1º - Regulamentação deverá dispor sobre a forma, o tamanho e a disposição dos

caracteres  que  formarão  o  chamado  de  aviso  sobre  a  classificação  etária,  não

podendo  este  ser  projetado  de  maneira  que  dificulte  sua  imediata  visualização,

devendo  ocupar  no  mínimo 10% (dez por  cento)  da  disposição total  da  capa do

produto. 

§ 2º - Em caso de implementação de um sistema próprio de classificação por parte
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da administração pública, este deverá albergar as seguintes categorias indicativas:

I - 1 - especialmente recomendado para crianças e adolescentes;

II - 2 - livre - para todo o público;

III - 3 - não recomendado para menores de dez anos;

IV - 4 - não recomendado para menores de doze anos;

V - 5 - não recomendado para menores de quatorze anos;

VI - 6 - não recomendado para menores de dezesseis anos; e

VII - 7 - não recomendado para menores de dezoito anos.

Art.  5º  -  A  comercialização  sem  a  indicação  fornecida  pelas  autoridades

competentes ensejará  a aplicação de pena ao estabelecimento,  ao importador  ou

produtor do material, da seguinte forma:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - proibição de comercialização do produto no Estado.

§ 1º - A pena de multa será fixada entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$50.000,00

(cinquenta mil reais), consoante o grau de gravidade da conduta e reiteração do fato.

§ 2º - Os valores indicados no § 1º serão atualizados anualmente com base na

correção inflacionária correspondente ao período ou como dispuser a regulamentação

desta norma.

§ 3º - As penas poderão ser aplicadas cumulativamente e de forma cautelar, antes

ou concomitante ao procedimento administrativo.

§ 4º - A pena de proibição de comercialização do produto será aplicada em caso de

reincidência.

§ 5º- A pena de proibição de comercialização poderá ser revista em caso de ajuste

do produto às previsões normativas desta lei e cumprimento das demais obrigações

impostas pela autoridade administrativa, consoante regulamentação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O país vive um momento de incertezas jurídicas e lacunas provocadas

por  falta  de  regulamentação  especial,  e  o  Judiciário  vem  sendo  constantemente
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acionado  para  cumprir  determinações  e  ações  que  seriam  encargo  dos  Poderes

Legislativo e Executivo. A Constituição Federal atribui competência concorrente entre

os Estados, Distrito Federal e União para dispor sobre produção e consumo (art. 24,

V) e sobre a proteção à infância e à juventude (art. 24, XV).

Por  sua  vez,  a  Constituição  do  Estado,  ao  não  discriminar  as  matérias  sobre

produção e consumo e infância e juventude como iniciativa exclusiva do Governador,

atribui, por exclusão, essa iniciativa concorrente à Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

Quanto ao mérito da proposição, quando fundamentada em relevante clamor social,

não há impedimento constitucional, uma vez que a matéria passa a ter natureza de

direito fundamental, como extensão das normas de proteção do cidadão previstas no

art. 5º e outros da Constituição Federal.

Sobre isso, com muita propriedade se manifesta o professor Pedro Estevam Alves

Pinto Serrano (O Desvio de Poder na Função Legislativa, 1ª edição, editora FTD, p.

17/18), in verbis:

“O legislador, para agir, não carece de autorização especial da Constituição para

produção  de  leis.  Já  o  administrador  só  age  quando  autorizado  explícita  ou

implicitamente em lei. O Poder Legislativo seria assim titular de competência geral

nata e natural para o exercício da função legislativa, não necessitando encontrar na

Constituição fundamento positivo para sua conduta.  Sua margem de liberdade de

decisão e atuação seria, portanto, mais ampla, tendo natureza de vinculação material

heterônoma qualitativamente inferior em relação à Administração.”

Passaremos agora às análises sobre a necessidade de se regulamentar o comércio

de jogos eletrônicos e de interpretação no Estado.

A inventividade dos criadores de jogos eletrônicos e de interpretação, por vezes,

ultrapassa o senso ético e natural, quanto à classe de pessoas a quem se destina tal

entretenimento.

Verificamos  que  alguns  jogos  eletrônicos  são  recheados  com cenas  de sexo  e

violência extrema, que podem interferir na criação e senso de responsabilidade de

uma pessoa em formação.

O Ministério da Justiça, pautado na liberdade de expressão e de educação dos pais
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e responsáveis, criou um sistema de atribuição de classificação etária, com base no

“Manual de Classificação Indicativa”,  que leva em conta os critérios de violência e

sexo encontrados nos jogos, para classificá-los como:

I - especialmente recomendado para crianças e adolescentes;

II - livre - para todo o público;

III - não recomendado para menores de 10 anos;

IV - não recomendado para menores de 12 anos;

V - não recomendado para menores de 14 anos;

VI - não recomendado para menores de 16 anos; e

VII - não recomendado para menores de 18 anos.

A classificação das diversões públicas com o símbolo indicativo é obrigatória em

todo o território nacional, todavia, malgrado a previsão em portaria do Ministério da

Justiça,  a  edição  de  uma legislação  estadual  que  regulamente  a  matéria  poderá

somar-se à fiscalização do Estado e à participação direta da sociedade mineira no

controle  e  combate  aos  lojistas  e  importadores  que  comercializem  jogos  sem  a

indicação necessária.

Em  diligência  realizada  em  diversas  lojas  de  departamentos  em  Minas  Gerais,

verificamos  que  apenas  os  jogos  impróprios  para  menores  de  18  anos  são

catalogados e muitas vezes apenas no anverso da capa e com caracteres pequenos

que disfarçam a classificação, impedindo a sua imediata visualização.

Os demais jogos classificados como não recomendados para menores de 16 anos

não recebem nenhum informativo sobre esta recomendação.

Podemos ainda destacar que os jogos recomendados apenas para os maiores de

idade são comercializados em estantes e prateleiras diversas, que misturam jogos de

crianças e adultos num mesmo sistema de comercialização, situação que prejudica o

senso de julgamento de pais e adolescentes sobre a indicação conferida aos jogos.

Por  ser  a  competência  concorrente  e  a  matéria  não  estar  regulamentada  por

legislação federal,  o Estado pode adotar  integralmente o controle pelo sistema de

indicação.  Ademais  esta  proposição  integra  e  amplia  a  proteção antes destacada

apenas em portaria.

A matéria central do projeto é de natureza consumerista e encontra fundamento



951
____________________________________________________________________________

legislativo no art. 31 do CDC, que estabelece o dever dos fornecedores de assegurar

informações corretas, claras e precisas sobre os produtos.

Destarte, com a finalidade de fornecer à família a informação quanto à classificação

indicativa  de  jogos  eletrônicos  e  de  interpretação  (RPG),  este  projeto  visa

regulamentar o sistema de publicidade consumerista no Estado.

- 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 1.126/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.508/2009)

Dispõe sobre o processo seletivo de ingresso nos cursos de pós-graduação das

universidades publicas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam os  responsáveis  legais  pela  realiza ção do processo seletivo  de

ingresso  nos  cursos  de  pós-graduação  das  universidades  públicas  do  Estado  de

Minas Gerais  obrigados a adotar  medidas e práticas que assegurem, de maneira

plena e efetiva, a observância da impessoalidade, da igualdade e da valorização do

mérito  acadêmico  dos  candidatos  postulantes  às  vagas  existentes,  sob  pena  de

nulidade. 

§ 1° - A abertura de processos seletivos de ingress o nos cursos de pós-graduação

das  universidades  públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  deverá  ser  precedida  de

ampla publicidade, mesmo com inserções em jornais de grande circulação, deferindo

prazos não inferiores a trinta dias para a realização de inscrições pelos postulantes às

vagas existentes.

§  2° -  O  resultado  dos  processos  seletivos  de  ingre sso  nos  cursos  de  pós-

graduação das universidades públicas do Estado de Minas Gerais serão divulgados

de modo amplo, com inserções em jornais de grande circulação, deferindo prazos

não  inferiores  a  trinta  dias  para  as  respectivas  matriculas,  respeitada  a  ordem

cronológica de classificação.

§  3° -  O  resultado  dos  processos  seletivos  de  ingre sso  nos  cursos  de  pós-

graduação das universidades públicas do Estado de Minas Gerais, quando houver

previsão  de  avaliação  de  mérito  acadêmico  dos  candidatos,  de  cunho  subjetivo,
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deverão  fornecer,  individual  e  confidencialmente,  por  escrito,  as  razões

circunstanciais  que  determinaram  a  aprovação  ou  a  reprovação  do  candidato,

observado, para tanto, o mesmo prazo dos parágrafos anteriores.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Com a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior, a

graduação, por si só, já não é um diferencial para quem busca colocação profissional.

Trata-se, sim, de requisito mínimo necessário para admissão no mercado de trabalho

qualificado. Tal realidade conduz os graduados à necessária realização de cursos de

pós-graduação, nas áreas de especialização adotadas.

Por força dos sobreditos fatos, os processos seletivos para ingresso nos cursos de

pós-graduação,  oferecidos  pelas  universidades  públicas,  são,  a  cada  dia,  mais

procurados. Ocorre que tais processos seletivos não apresentam, na atualidade, a

desejável  e  necessária  transparência,  prejudicando  a  observação  do  pleno

atendimento  aos  ditames  do  principio  da  igualdade,  corolário  da  Constituição  de

1988.

A iniciativa ora apresentada destina-se a suprir referenciada deficiência, buscando a

efetivação de processos seletivos objetiva e plenamente fundamentados quanto às

decisões de escolha de pós-graduação.

Há vantagens inegáveis que decorrem da utilização de formas objetivas de seleção

de candidatos, a exemplo do que ocorre nos vestibulares.

A principal é a impessoalidade da prova, bem como da correção, coadunada com a

existência  apenas  de  raros  casos  de  suspeita  de  fraudes,  normalmente

acompanhados de cancelamento das provas.

Garantido o anonimato nas correções, todos os candidatos têm igual oportunidade

de concorrer às vagas. O segundo princípio é, claro, o preparo acadêmico de cada

qual.  Processos objetivos de seleção privilegiam a meritocracia,  que é a base de

qualquer sistema universitário de ponta, no mundo. Existe o benefício implícito de

proporcionar, também, acesso igualitário às universidades públicas a qualquer pessoa

que queira prestar a prova, uma vez que são proibidas discriminações.
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Esta proposição, certamente, será instrumento de aperfeiçoamento dos processos

seletivos  de  ingresso  nos  cursos  de  pós-graduação  das  universidades  públicas,

propiciando  que  o  direito  à  igualdade  seja  efetivo  em  seus  mais  fundamentais

aspectos. Portanto, aguardo o beneplácito de meus nobres pares à aprovação deste

projeto, que reputo de fundamental importância.

- 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 1.127/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.992/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional de Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em obras, projetos

e serviços contratados pelo Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a exigência de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional  das  Empresas  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  nas  obras,

projetos e serviços contratados pelo poder público estadual.

Art. 2º - A apólice de que trata o art. 1° deverá s er apresentada pelo profissional

responsável  técnico pela execução da obra,  projeto ou serviço,  de acordo com a

Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  emitida  e  registrada  junto  ao  Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Geraisl - Crea-MG.

§ 1º -  A apólice deverá ser  especificada para cada obra,  projeto ou serviço, de

acordo  com  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  apresentada  e  terá  como

importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor da obra, projeto ou serviço contratado, cujo valor seja superior a 10% (dez por

cento) do valor previsto na alínea "a" do inciso I, do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de

21 de junho de 1993.

§  2º  -  Nos  casos  de  subcontratação,  deverão  ser  apresentadas  apólices  pelos

responsáveis  técnicos  pela  execução  da  obra,  projeto  ou  serviço  das  empresas

subcontratadas,  específicas  para  as  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica

vinculadas à principal, na forma do § 1º.

Art.  3º  -  Para  assegurar  a  plena  execução  de  obras,  projetos  e  serviços  de
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engenharia contratados pelos Poderes do Estado, Ministério Público e Tribunal de

Contas, será exigida Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil  Profissional das

empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A qualidade, a solidez e a segurança das obras, projetos e serviços

contratados pelos  Poderes  do  Estado Ministério  Público  e  Tribunal  de  Contas  do

Estado são de vital importância para otimização dos recurso públicos empregados e

devem, necessariamente, alcançar o fim proposto. Inúmeras são as obras públicas

que apresentam problemas por falhas nos projetos e em sua execução, com vícios

construtivos  de  toda  sorte,  causados  pela  má  atuação  das  empresas  e  dos

profissionais  contratados,  bem  como  pela  ineficaz  estrutura  de  que  dispõem  os

Poderes  do  Estado,  Ministério  Público  e  Tribunal  de  Conta  do  Estado  para

fiscalização destas obras.

O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  salvaguardar  os  escassos  recursos  públicos

empregados em obras contratadas pelos  Poderes do Estado,  Ministério  Público  e

Tribunal  de  Contas  do  Estado,  visto  que  o  Seguro  de  Responsabilidade  Civil

Profissional garante a qualidade, a solidez e a segurança dos serviços contratados,

em  obras,  projetos  e  quaisquer  outros  serviços  executados,  supervisionados,

fiscalizados,  aprovados  e  gerenciados  por  profissionais  registrados  no  Crea-MG,

conforme  emissão  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,  assegurando  a

indenização em casos de eventuais vícios de construção.

Convém  esclarecer  aqui  que  este  projeto  não  conflita  em  nada  com  o  seguro

garantia, que já é uma exigência da atual legislação e que garante o término da obra

contratada.

A  Lei  nº  6.496,  de  1977,  e  a  Resolução  425/98,  do  Confea,  instituíram  a

obrigatoriedade  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  para  execução  de

quaisquer  trabalhos  na  áreas  dos  profissionais  registrados  nos  CREAs.  A Lei  nº

8.666, de 1993, dispõe, em seus arts. 69 e 70, a obrigatoriedade do contratado em

reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir  às  suas  expensas  o  objeto  do
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contrato  em  que  se  verificarem  vícios  de  construção,  defeitos  ou  incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados, decorrentes de culpa ou dolo

na execução do contrato. Contudo, a mesma lei que obriga não define como proceder

nos casos de constatação destes vícios; este projeto,  por meio do seguro,  visa a

preencher essa lacuna.

O seguro de que trata este projeto visa proporcionar  também condições para o

cumprimento  do  Decreto-Lei  nº  73,  de  21/11/66,  que  obriga  os  construtores  de

imóveis em zonas urbanas a apresentar o seguro de responsabilidade civil, o qual é

complementado pelo Decreto nº  61.867,  de  7/12/67,  que regulamenta os  seguros

obrigatórios e submete os órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal

da administração direta ou indireta à exigência deste, além de viabilizar uma garantia

efetiva à aplicação de recursos em obras públicas.

- 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 1.128/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.991/2009)

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus descartáveis e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  pneus,  após  a  utilização,  considerados  descartáveis,  visando

especialmente  ao  controle  da  expansão  do  mosquito  “Aedes  aegypti”,  são

considerados potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, devendo os

responsáveis por sua coleta, seu recolhimento e seu destino observar o estabelecido

nesta lei.

Parágrafo  único  -  Consideram-se  pneus  descartáveis  para  os  efeitos  desta  lei

aqueles  considerados  sem  condições  de  aproveitamento  nos  termos  das  suas

finalidades.

Art.  2º  -  O  produto  previsto  no  artigo  anterior,  após  o  esgotamento  das  suas

finalidades,  deverá  ser  entregue  pelos  usuários  aos  estabelecimentos  que  os

comercializem para repasse aos fabricantes ou  aos importadores,  para que estes

adotem,  diretamente  ou  por  meio  de  terceiros,  os  procedimentos  de  reutilização,
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reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

§ 1º - Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros sanitários destinados a

resíduos domiciliares.

§ 2º - Conforme dispuser a regulamentação, poderá a entrega prevista neste artigo

ser  feita  a  entidades  devidamente  autorizadas  e  cadastradas  junto  ao  Poder

Executivo. 

Art. 3º - Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos nesta lei,

bem como a rede de fabricantes e importadores desses produtos, ficam obrigados a

aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas características sejam

similares àquelas comercializadas, exceto na hipótese do § 2º do artigo anterior. 

Art. 4º - Os fabricantes, os importadores e os estabelecimentos comerciais deverão

desenvolver  campanhas  de  esclarecimento  sobre  os  riscos  à  saúde  e  ao  meio

ambiente e a necessidade de cumprimento desta lei, no âmbito do Estado.

Art. 5º - Os fabricantes, os importadores e os comerciantes dos produtos descritos

nesta lei, ficam obrigados a implantar os mecanismos operacionais para a coleta, o

transporte e o armazenamento, exceto no caso do § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 6º - Os fabricantes e os importadores dos produtos ficam obrigados a implantar

os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, obedecida a

legislação em vigor, exceto na hipótese do § 2º do art. 2º desta lei.

Art.  7º  -  A  reutilização,  a  reciclagem,  o  tratamento  ou  a  disposição  final  dos

resíduos,  realizados  diretamente  por  fabricante  ou  por  terceiros,  deverão  ser

processados de forma tecnicamente segura e adequada à saúde e ao meio ambiente,

observadas as normas ambientais, especialmente no que se refere ao licenciamento

da atividade.

Art. 8º - A fiscalização desta lei será realizada por órgão designado através de ato

do Chefe do Poder Executivo.

§  1º  -  O  Poder  Executivo  poderá  celebrar  convênio  de  cooperação  com  os

Municípios, visando à fiscalização das disposições desta lei.

§ 2º - A atuação dos órgãos descritos no “caput” deste artigo poderá valer-se, de

forma subsidiária, da legislação federal pertinente.

Art.  9º -  O não-cumprimento das disposições desta lei  sujeitará os infratores às
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sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Pneus  descartados  em  locais  impróprios  estão  entre  as  principais

causas das enchentes e da proliferação do “Aedes egypit”, mosquito transmissor da

dengue. Eles são altamente favorecedores à doença, por acumularem água parada

com facilidade. Mas bem antes disso, os pneus velhos abandonados em qualquer

canto já eram um problema de difícil solução para todas as cidades brasileiras. 

Outro grande desafio é conter a sua queima criminosa, que ocorre principalmente

na  periferia.  Ao  ser  queimado,  o  material  libera  dióxido  de  enxofre,  um  perigoso

poluente que ameaça o meio ambiente e a saúde pública.

A eliminação desse resíduo,  exigida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente,

ganha impulso com a adesão de setores com capacidade de incorporá-lo em seus

processos produtivos.

A responsabilidade pela coleta de materiais como o plástico, o vidro, o papel,  o

alumínio  e  os  pneus,  ainda hoje  simplesmente  abandonados por  consumidores  e

fabricantes após terem sido utilizados como embalagens ou matéria-prima, passou a

ocupar  espaços  cada  vez  maiores  na  agenda  prioritária  dos  órgãos  do  governo

responsáveis pela saúde pública e pela preservação do meio ambiente.

Restrita inicialmente apenas a alguns centros intelectuais, a discussão do que fazer

com o lixo doméstico, industrial ou hospitalar deixou definitivamente os círculos da

elite  para  se  tornar  parte  integrante  da  atividade  política,  cultural  e  econômica

dominante do País. Afinal, mesmo sem pensar nos aspectos do impacto ambiental, o

monumental problema do lixo nas grandes metrópoles brasileiras esbarra ainda numa

limitação territorial intransponível, ou seja, em breve já não haverá locais disponíveis

para armazenagem de detritos, como se faz hoje nos chamados lixões. Diminuí-los,

portanto, é tarefa urgente que deve reunir toda a sociedade, consumidores, empresas

e o poder público. Na Europa, apenas para citar  uma fonte social que sempre foi

espelho  para  os  brasileiros,  novas  leis  ambientais  vão tornar  caducos  os  aterros

sanitários  a  partir  de  2004.  Assim,  os  países  mais  avançados  do  mundo  estão
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resolvendo a questão do lixo a partir  da reciclagem completa dos detritos sólidos

reaproveitáveis. 

Pelo exposto, conto com apoio dos 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 1.129/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.989/2009)

Institui  a  obrigatoriedade  de fazer  constar  no  banco de dados  do Detran-MG a

quilometragem exibida no odômetro no ato da vistoria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - No momento da vistoria realizada pelo Detran-MG, deverá ser anotada a

quilometragem exibida no odômetro do veículo.

Art. 2º - Caberá ao Detran, para a expedição do licenciamento anual, a anotação e

a conseqüente  inclusão no banco de dados  do órgão do número  de  quilômetros

exibido no velocímetro do veículo vistoriado.

Art. 3º - O Detran incluirá no seu banco de dados essa informação, que poderá ser

acessada via internet, obedecendo aos mesmos critérios que a pesquisa de multas,

com o fornecimento dos dados do proprietário e do Renavam.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Hoje  o  consumidor  não  tem  como  aferir  a  real  quilometragem  do

veículo usado que está comprando. Esse projeto de lei estabelece que será anotada

no banco de dados do Detran a quilometragem exibida no ato da vistoria, podendo

ser  acessada  a  exemplo  das  multas  existentes.  A finalidade  é  evitar  a  venda  e

comercialização de veículos usados com a quilometrarem aquém do que realmente

deve  constar  no  odômetro.  É  uma  forma  de  proteger  o  consumidor,  informando

anualmente a quilometragem do veículo adquirido. O procedimento inibe a fraude de

adulteração de velocímetro com a intenção de lucrar mais na venda de veículo usado.

- 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 1.130/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.987/2009)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  contratação  de  seguro  de  vida  e  acidentes

pessoais,  bem  como assistência  funeral  nas  rodovias  sob  jurisdição  do  Estado  ,

sujeitas à cobrança de pedágio e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis, inclusive

sob o regime de concessão, pela operação de estradas sob jurisdição do Estado de

Minas Gerais, sujeitas à cobrança de pedágio, ficam obrigadas a contratar seguro de

vida e acidentes pessoais em benefício do(s) ocupante(s), seja(m) condutor(es) ou

passageiro(s), dos veículos que nelas transitem, observadas as condições mínimas

seguintes:

I - danos materiais:

-  perda  parcial  ou  total  do  veículo,  quando  comprovado,  decorrente  de  má

sinalização ou conservação da rodovia;

II - danos pessoais: 

- invalidez permanente - caracterizada por perda parcial ou total de membros que

impossibilitem a vítima de trabalhar, oriunda do acidente;

-  morte por acidente – a cada óbito de ocupante do veículo corresponderá uma

indenização que deverá ser paga ao(s) herdeiro(s) legal(is);

III - assistência funeral: garantir a prestação dos serviços necessários à realização

do(s)  funeral(is)  do(s)  ocupante(s)  do  veículo  sinistrado,  a  qual  será  paga  ao(s)

herdeiro(s) legal(is).

Art.  2º  -  a  cobertura do  seguro iniciará a partir  do  momento  em que o veículo

começar a trafegar em rodovia ou estrada, sob a jurisdição do Estado e onde haja

cobrança de pedágio, cessando quando o veículo deixar a malha rodoviária sujeita a

tais condições. 

Art. 3º - Para efeito desta lei, considera-se acidente o evento involuntário, externo,

súbito e violento, com data específica, causador de danos pessoais que, por  si  e

independentemente  de  toda  e  qualquer  causa,  tenha  conseqüência  direta  em

prejuízos ou perdas do(s) ocupante(s) do veículo. 
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Art. 4º - Estão excluídos de todas as garantias deste seguro, os seguintes itens:

§ 1° - os riscos decorrentes de perturbações de ord em pública, política e social do

País;

§  2º  -  reclamações  por  danos  decorrentes,  direta  ou  indiretamente,  próxima ou

remotamente, de atos de vandalismo, e situações semelhantes, ainda que isoladas,

ou  fora  do  controle  habitual,  sendo  ou  não  possível  identificar  e  individualizar

precisamente seus autores;

§ 3º - perdas e danos direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da

natureza.

Parágrafo único - Além dos riscos excluídos descritos, não haverá responsabilidade

por eventos que venham ferir disposições do Código Civil Brasileiro.

Art. 5º - A contratação dos seguros por parte do ente jurídico, citado no art. 1º, não o

isenta  de  nenhuma responsabilidade,  tendo obrigação de  garantir  a  segurança  e

tranqüilidade daqueles que utilizam a rodovia/estrada.

Art. 6º - O não-cumprimento do fixado nesta lei acarretará ao infrator as sanções

cabíveis.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O pagamento de pedágio pelos usuários de rodovias e estradas, sob a

jurisdição  do  Estado  de  Minas  Gerais,  além  de  garantir  qualidade,  segurança  e

serviços que o justifiquem, deve garantir também, na hipótese de acidentes, imediata

e fácil indenização. 

Na verdade, sabemos da dificuldade para o recebimento de indenizações onde há

necessidade  de  se  discutir  e  apurar  culpa,  levando  as  famílias  das  vítimas  em

acidentes rodoviários a não terem – na maioria das vezes -, nem sequer condições de

arcar com despesas mínimas relativas ao sinistro.

O cidadão que detém a propriedade de veículo automotor  paga,  anualmente,  o

IPVA. Nele está contida a cobrança do Seguro DPVAT - Danos Pessoais Causados

por  Veículos  Automotores  de  Via  Terrestre  (obrigatório),  que  indeniza  vítimas  de

acidentes causados por veículos que têm motor próprio e circulam por terra ou por
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asfalto. Entende-se que o proprietário tem responsabilidade civil legalmente atribuída.

Através da Lei Federal 6.194/74, sancionada numa época em que cabia ao poder

público a responsabilidade pela construção e manutenção das rodovias e estradas.

Com o surgimento das concessões, houve uma transferência da responsabilidade

pelas  rodovias  e estradas para a iniciativa privada,  o que se entende como risco

inerente  ao  negócio.  Porém,  verifica-se  que  não  há  em  contrapartida  a  mesma

cobrança de responsabilidade daqueles que detêm a concessão para explorar uma

rodovia ou estrada. E para isso, cobram pedágio muitas vezes altíssimos, usando

como argumento os custos de operação e manutenção. Logo, faz-se necessária, por

uma questão de respeito ao cidadão, a aprovação desta proposta.

- 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 LEI Nº 1.131/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.873/2008)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas,

guias  de  encaminhamentos  de  pacientes  e  prontuários  médicos  digitados,

datilografados ou escritos manualmente em letra de imprensa, fôrma ou caixa alta e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna obrigatória a expedição de receitas médicas e odontológicas, guias

de  encaminhamentos  de  pacientes,  pedidos  de  exame  e  prontuários  médicos

digitados,  datilografados ou escritos manualmente em letra de fôrma, imprensa ou

caixa  alta,  emitidos  nos  hospitais  públicos  e  privados,  ambulatórios,  clínicas  e

consultórios médicos e odontológicos particulares, no âmbito de Minas Gerais.

Parágrafo único - É obrigatória, na expedição das receitas médicas e odontológicas,

de  acordo  com  o  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  sem  utilização de códigos  ou

abreviaturas, a orientação quanto ao uso do medicamento bem como sobre possíveis

efeitos colaterais.

Art. 2° - A rede pública e privada de saúde deverá fazer constar da receita, ao lado

do medicamento indicado, o correspondente genérico.

Art.  3º  -  O  não-cumprimento  desta  lei  sujeitará  os  infratores  às  seguintes

penalidades:
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I - advertência;

II - multa no valor de cinqüenta Ufemgs (50 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);

III - multa duplicada em caso de reincidência;

IV - interdição parcial ou total do estabelecimento hospitalar infrator;

V - cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e punição dos

gestores por desobediência à lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  definirá  o  órgão  competente  para  proceder  à

fiscalização desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei em análise tem como objetivo sanar as dificuldades

encontradas diariamente por dezenas de cidadãos, em conseqüência da ilegibilidade

das receitas médicas. 

O receituário sempre foi uma das grandes preocupações no balcão das farmácias e

na  vida  dos  pacientes  em  geral,  pois  muitos  têm  dificuldades  para  entender  a

medicação prescrita e, muitas vezes, os próprios farmacêuticos encontram a mesma

dificuldade. Com o advento da informática, é bem mais prudente e oportuno tornamos

obrigatória a expedição de receitas médicas e odontológicas digitadas, ou, nos casos

em que não haja computadores, datilografadas ou manuscritas em letra de fôrma.

Trata-se  de  uma  medida  preventiva,  com  o  objetivo  de  proteger  os  pacientes,

munindo-os  de  documentação  comprobatória  de  seus  problemas  de  saúde  para

utilização futura.

O  Conselho  Federal  de  Medicina,  em  seu  Código  de  Ética  Médica,  considera

antiético e um exemplo de má prática médica “Receitar ou atestar de forma secreta

ou ilegível, assim como assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados

ou quaisquer outros documentos médicos” (Resolução nº 1.246/88, art. 39.).

A obrigatoriedade de letra legível em receituários médicos no Brasil é antiga. Em

1932, o Decreto nº 20.931, que regulamentou a profissão de médico, já trazia em seu

art. 15 a determinação de que as receitas fossem escritas por extenso e de maneira
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legível.  Em 1973,  a Lei  nº  5.991 dispunha sobre  o controle sanitário  de  insumos

farmacêuticos, reforçando a obrigatoriedade da letra legível, em seu art. 35:

“Art. 35 - Somente será aviada a receita que estiver escrita por extenso e de modo

legível.”.

No Paraná, essta lei foi sancionada em 2002, obrigando à expedição de receitas

médicas  e  odontológicas  digitadas  em  computador,  datilografadas  ou  escritas

manualmente em letra de imprensa. 

Diante do exposto, cabe disciplinarmos os procedimentos de escrita das receitas

médicas, que deverão ser digitadas, datilografadas ou escritas de maneira legível.

Devemos ressaltar que é inquestionável a importãncia de se garantir a legibilidade

das receitas médicas, pois dela resulta o adequado atendimento das prescrições e a

realização correta dos tratamentos, imprescindíveis para a restauração e manutenção

da saúde.

Portanto,  levando  em  conta  que  a  maioria  dos  centros  de  atendimento  estão

munidos  de  rede  computadorizada,  sejam  eles  públicos  ou  particulares,  nada

contraria a aplicação desta lei, que torna obrigatória a expedição de receitas médicas

e odontológicas digitadas.

Solicitamos,  assim,  aos  nobres  pares,  apreciação  especial  à  proposição  ora

apresentada,  uma vez que ela irá  beneficiar  todos os envolvidos,  proporcionando

maior segurança e comodidade.

- 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 1.132/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.969/2009)

Proíbe  aos restaurantes,  aos  bares,  às  casas  noturnas e aos estabelecimentos

congêneres  a  prática  da  obrigatoriedade  de  consumação  mínima  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres proibidos de praticar a obrigatoriedade de consumação mínima.

Parágrafo único - Por consumação mínima entende-se o valor, em reais, estipulado
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pelos  restaurantes,  pelos  bares,  pelas  casas  noturnas  e  pelos  estabelecimentos

congêneres, que deverá ser gasto, no próprio estabelecimento, em sua totalidade,

sem direito à restituição do que não for consumido.

Art.  2º  -  Os  restaurantes,  os  bares,  as  casas  noturnas  e  os  estabelecimentos

congêneres que descumprem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3º - É expressamente proibido estabelecer meta de consumo em comida ou em

bebida, nas condições mencionadas no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A proposta que ora submetemos à apreciação desta Casa tem por

objetivo corrigir uma grave distorção.

Embora a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, considere abusiva a venda casada e assegure a liberdade de escolha do

consumidor, notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do produto

ou  serviço  que  pretende  adquirir,  não  existe  norma  específica  dispondo  sobre  a

consumação mínima, conforme já ocorre em outras unidades da Federação.

Nos bares, nas danceterias e nas casas noturnas, nossos jovens têm que beber,

mesmo que não queiram ou não possam. Têm que comer, mesmo sem fome. Há

muito  a  prática  da  consumação  mínima  se  institucionalizou.  Ninguém  reclama,

ninguém questiona. Aceita-se, como se fosse lei. Não é justo. Deve-se ter a liberdade

de entrar e, se quiser, comer ou beber.

O valor exigido na entrada tem característica de venda casada, ou seja, para entrar

ou conhecer o lugar, deve-se gastar o que o proprietário estipular. A nosso ver, essa

cobrança é uma imposição ilegal e imoral; por isso conto com a colaboração de meus
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pares para corrigir essa prática, que acaba por tornar-se um estímulo ao consumo do

álcool pela juventude.

Cobrar consumação mínima em bares, danceterias, restaurantes e casas noturnas

é abusivo e ilegal. Isso porque nenhum fornecedor pode impor limites quantitativos de

consumo aos seus clientes, conforme o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o Procon, as casas noturnas e os bares podem estipular  um preço de

entrada, mas não podem cobrar consumação mínima. O consumidor só deve pagar

por aquilo que consumiu.

Para se defender do abuso, a alternativa que o consumidor tem é pagar a conta,

pedir  nota  fiscal  com  os  valores  discriminados  e,  depois,  pedir  a  restituição  do

dinheiro por meio do Procon ou do Juizado Especial Cível.

A competência  para  legislar  sobre  a  proteção ao  consumidor  é  concorrente  da

União, do Distrito Federal e dos Estados, conforme se evidencia do disposto no art.

24, V e VIII, da Constituição da República.

O Estado exerce, no caso em análise, a competência residual, uma vez que procura

disciplinar, com absoluta clareza, os preceitos constantes na norma federal que dizem

respeito aos direitos do consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira,

dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, não existindo vedação a

que se instaure, no caso em tela, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Por estes motivos, conto com os nobres pares para a 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 1.133/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.848/2008)

Institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança

Penitenciária.
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Art. 2º - A política a que se refere o artigo anterior inclui o planejamento, execução,

controle, fiscalização e avaliação de todas as atividades relacionadas à saúde mental

do Agente de Segurança Penitenciária, de modo a possibilitar o pleno uso e gozo de

seu potencial físico e mental.

Parágrafo  único  -  Ficam  assegurados  às  organizações  sindicais,  entidades  de

classe e associações representativas, legalmente constituídas, que representem os

Agentes  de  Segurança  Penitenciária,  o  acesso  às  informações  de  base

epidemiológica  referidas  no  art.  6º,  bem  como  o  direito  à  participação  no

planejamento, controle e fiscalização da política de que trata esta lei.

Art. 3º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária

tem  por  objetivo  assegurar  o  bem-estar  biopsicossocial  dos  referidos  Agentes,

mediante:

I - ações preventivas, visando à manutenção de sua saúde mental;

II - assistência integral aos acometidos de transtorno mental, visando à recuperação

de sua saúde.

Art.  4º  -  O  Estado,  por  meio  das  estruturas  próprias  e  conveniadas,  adotará  e

desenvolverá  ações  predominantemente  extra-hospitalares,  com  ênfase  para  a

organização e manutenção de rede de serviços e cuidados assistenciais, destinada a

acolher os pacientes, Agentes de Segurança Penitenciária acometidos de transtornos

mentais, em seu retorno ao convívio social, observadas, ainda, as seguintes diretrizes

e princípios:

l  -  serão  assegurados  os  direitos  individuais  indisponíveis  dos  Agentes  de

Segurança  Penitenciária,  especialmente  na  vigência  de  internação  psiquiátrica

involuntária, a qual somente será utilizada como último recurso terapêutico e visará a

mais breve recuperação do paciente.

Parágrafo  único  -  A Política  de  Saúde  Mental  para  os  Agentes  de  Segurança

Penitenciária seguirá ainda, de forma abrangente, as diretrizes da Política de Saúde

Mental do Conselho Estadual de Saúde.

Art. 5º - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária

contará  com  um  sistema  de  informações  de  base  epidemiológica  articulado  ao

sistema de informação em saúde do SUS.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Organização Mundial de Saúde - OMS - desenvolveu, no ano de

2001,  a  campanha Cuidar  Sim  -  Excluir  Não,  buscando defender  os  direitos  das

pessoas portadoras de transtornos mentais. Há em todo o mundo 400 milhões de

pessoas portadoras de transtornos mentais, que, segundo a OMS, não recebem a

atenção adequada dos governos. A OMS está preocupada com um possível aumento

dessas doenças nos próximos anos. Somente a dependência alcoólica atinge 140

milhões de pessoas.

O  sistema  prisional  brasileiro  vivencia  uma  crise  profunda,  sendo  que  seus

trabalhadores estão submetidos a enorme pressão. Aproximadamente 70% desses

trabalhadores  são  Agentes  de  Segurança  Penitenciária  que  têm  as  seguintes

atribuições:  vigilância  interna  dos  estabelecimentos  penais;  revista  pessoal  em

presos,  funcionários  e  familiares;  revista  de  volumes  e  objetos  que  adentrem  os

estabelecimentos; revista de celas, oficinas e outras dependências internas e escolta

de presos.

Os Agentes convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do

fato de serem os trabalhadores que têm contato mais próximo com os presos, o que

não deixa de gerar alguma intimidade. Esta situação conflituosa pode determinar o

aparecimento de doenças e transtornos mentais e emocionais.

Pesquisa  da  Academia  Penitenciária,  divulgada pelo  jornal  “Folha  de  S.  Paulo”,

mostra que aproximadamente 30% dos trabalhadores em presídios apresentam sinais

de consumo elevado de bebidas alcoólicas e um em cada dez trabalhadores sofre de

transtornos psicológicos. Em 1988 morreram 31 funcionários de presídios, quase 3

por mês, com idade média de 43,6 anos, bastante abaixo da expectativa de vida dos

brasileiros, de 68 anos. Em 1995, outra pesquisa com Agentes de Segurança mostrou

que 9% deles usavam medicamentos e 81% tinham problemas digestivos; para 90%,

a renda precisava melhorar, para 71% a alimentação era ruim ou malfeita, para 72% o

ambiente  de  trabalho  era  ruim  ou  desagradável,  68%  exerciam  outra  atividade

remunerada  e  73%  sentiam  que  sua  vida  era  ameaçada  em  sua  atividade  de

trabalho.
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Os dados apresentados evidenciam a necessidade de se criar  e implantar  uma

Política  de  Saúde Mental  para  os  Agentes de Segurança Penitenciária,  que deve

estar intimamente relacionada com a valorização desses Agentes e com mudanças

profundas em seu ambiente de trabalho. Essa proposta deve incorporar a política de

reorientação do modelo assistencial em saúde mental expressa na Lei Federal  nº

10.216, de 6/4/2001, e na Luta do Movimento Antimanicomial pela Reforma na Área

de Saúde Mental.

A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária, coerente

com  essas  premissas,  deve  prestar  um  atendimento  direcionado  a  esses

profissionais, de acordo com uma política que tenha como base ações preventivas e

de atenção integral às suas necessidades na área de saúde mental.

Diante de tais fatos, da relevância da questão posta em pauta e da premência da

necessidade  de  se  implantar  uma política  de  saúde  mental  para  os  Agentes  de

Segurança Penitenciária,  de  forma a  atender  e prevenir  os  distúrbios  e  aliviar  as

pressões a que estão submetidos diariamente, em razão do desempenho de suas

atribuições, solicito aos meus pares, nobres Deputados, que aprovem este 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 1.134/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.795/2008)

Dispõe sobre recibo de quitação para os consumidores pelas  concessionárias e

empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  no  final  de  cada  ano  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos emitirão,

ao final de cada ano, recibo de quitação dos serviços prestados naquele ano para os

consumidores.

Parágrafo único - A quitação poderá vir expressa no primeiro boleto de cobrança do

ano seguinte.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  as  concessionárias  e
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empresas prestadoras de serviços públicos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no “caput”, a infração a esta lei impedirá

a renovação ou a prorrogação do contrato de concessão.

Art.  3º  -  As  concessionárias  e  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  com

contrato em vigor terão o prazo de cento e vinte dias para adequarem-se ao previsto

nesta lei, a contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A proposição em análise visa obrigar as concessionárias e empresas

prestadoras de serviços públicos a emitir recibo de quitação, no final de cada ano,

dos  serviços  prestados  naquele  ano,  com  o  intuito  de  facilitar  a  vida  dos

consumidores.

A prestadora de serviço, ao emitir no final de cada ano o recibo de quitação anual,

desobriga os consumidores de manter consigo todos os comprovantes de pagamento

do ano inteiro.

Essa exigência não trará nenhum ônus às concessionárias e empresas prestadoras

de  serviços  públicos,  pois  o  recibo  de  quitação  poderá  ser  impresso no primeiro

boleto de cobrança do ano seguinte.

Nesse sentido, é de suma importância dar continuidade a dignas ações de interesse

público, e por isso conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.135/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.794/2008)

Acrescenta artigos à Lei n° 13.166, de 20/1/99.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 13.166, de 20/1/99, fica acrescida dos seguintes artigos:

Art.  (...)  O  perito  judicial  nomeado  nas  condições  descrita  no  art.  1° desta  lei

também fará jus ao pagamento de honorários pelo Estado.

Parágrafo único - Os honorários a que se refere este artigo serão fixados na forma

de regulamento.

Art.  (...)  Fica  assegurado  ao  perito  judicial  prévia  indenização  pelas  diligências

realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

- 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 1.136/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.203/2009)

Proíbe os órgãos, as empresas e as instituições que especifica de deixar de admitir

e  contratar,  de  exonerar  e  demitir  pessoa  com cadastro  negativo  nos  bancos  de

dados e serviços de proteção ao crédito e congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado aos órgãos oficiais do Estado e dos Municípios, às instituições

públicas  ou  privadas  de  qualquer  natureza,  as  empresas  mercantis,  industriais,

comerciais,  as  associações,  sociedades  e  fundações  de  qualquer  natureza,  em

qualquer fase do processo de seleção para admissão de funcionário ou servidor, ou

para a contratação de empregado, solicitar ao candidato ao cargo público ou à vaga

de emprego a apresentação de qualquer certidão ou pesquisa junto a banco de dados

e  cadastros  relativos  a  consumidores,  ou  aos  serviços  de  proteção  ao  crédito  e

congêneres.
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Art. 2º - Fica vedado aos órgãos, às empresas e às instituições de que trata o artigo

anterior deixar de admitir como funcionário ou servidor, ou deixar de contratar como

empregado, bem assim exonerar ou demitir  qualquer pessoa que possua cadastro

negativo em banco de dados e cadastro relativos a consumidores, ou nos serviços de

proteção ao crédito e congêneres.

Art.  3º - Ao constatar o descumprimento dos termos desta lei,  a pessoa que se

sentir  prejudicada  deverá  dirigir-se  ao  órgão  corregedor  da  respectiva  instituição

pública, se houver, e, não havendo, ou no caso de empresas e instituições privadas, à

Delegacia  de  Polícia  mais  próxima,  munida  do  rol  de  testemunhas  ou  provas

documentais para as providências policiais decorrentes, a fim de garantir o acesso

aos  órgãos judiciários  e administrativos  com vistas à  prevenção ou reparação de

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, na forma estabelecida

pelos incisos VI e VII do art. 6º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A Associação  Brasileira  do  Consumidor  -  ABC  -,  organização  não

governamental e sem fins lucrativos, especializada na defesa do consumidor e em

direito bancário, trouxe ao nosso conhecimento que recebe diariamente reclamações

de consumidores que, em face de reveses que podem acontecer na vida de qualquer

pessoa,  se  encontram  em  situação  financeira  desesperadora,  uma  vez  que,  por

possuírem cadastro negativo nas empresas que mantêm banco de dados e cadastros

relativos a consumidores, ou nos serviços de proteção ao crédito e congêneres, não

conseguem recolocação no mercado de trabalho.

E, de igual modo, muitos empregados, em face de serem alvos de seus credores na

porta das empresas onde trabalham, acabam por receber ameaças de demissão de

seus empregadores.

O cidadão sem trabalho fica afastado do convívio social, perde sua auto-estima, sua

dignidade  e,  permanecendo  inadimplente  junto  aos  seus  credores,  é  levado  ao

mercado informal de trabalho, onde se pratica a sonegação de impostos, comércio
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ilegal de produtos importados ou contrafeitos e, em casos extremos, onde se pratica a

comercialização de produtos resultantes de crimes de furto, roubo, extorsão, etc.

Cabe salientar  que os entes de caráter público que mantém banco de dados e

cadastros  relativos  a  consumidores,  ou  os  serviços  de  proteção  ao  crédito  e

congêneres,  surgiram  da  necessidade  de  as  empresas  mercantis  obterem

informações prévias das pessoas com as quais pretendiam firmar contratos de venda

e compra e, desse modo, se precaver de eventuais prejuízos pela comercialização

com pessoas de reputação duvidosa.

Ocorre que tais  entes,  há  muito  tempo vêm se tornando,  indiretamente,  órgãos

punitivos, já que as informações que prestam acabam sendo utilizadas em prejuízo

do cidadão, principalmente daquele que está em busca de uma colocação para, ao

receber seu salário, reorganizar suas finanças.

Ademais, parece-nos que o cadastro nesse sistema de restrição ao crédito é feito

de forma irregular e inconstitucional, contrariando preceitos do Código de Processo

Civil e, em especial, o inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal.

Por  tais  motivos,  visando  a  inclusão  social  de  milhares  de  cidadãos  que  se

encontram  em  situação  de  desespero  financeiro,  sofrendo  discriminação  e

constrangimento  devido  ao  cadastro  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  é  que

apresentamos esta proposição, destinada a preservar  o direito  do trabalhador,  em

especial em face do que estabelece o inciso III do art. 203 da Constituição Federal –

promoção  da  integração  ao  mercado  de  trabalho  –  a  fim  de  assegurar  sua

alimentação,  saúde,  educação  e  lazer,  e  a  impedir  que  instituições  privadas,

estimuladas  por  instituições  financeiras  e  associações  comerciais,  causem  a

desestruturação de muitas famílias, que devem receber total proteção do Estado.

Vale lembrar, neste ponto, a obrigação do Estado de proteger o cidadão no que

tange  ao  princípio  da  dignidade  humana,  essa  é  fórmula  legal  que  impedirá  a

mercantilização  do  homem,  de  maneira  que  o  sistema  de  Direito  absorva  um

conteúdo ético, que imponha o respeito a igualdade humana e a singularidade da

pessoa como dado universalmente sujeito ao respeito de todos.

Com o acolhimento desse princípio, o Estado é obrigado a adotar políticas públicas

que permitam o acesso de todo cidadão a qualquer bem e serviço, tornando-o parte
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ativa  no  processo  socioeconômico  e  cidadão  autor  da  história  política  que  a

coletividade eleja como trajetória humana.

O Estado deve impedir  que o cidadão seja despojado de sua dignidade, e seja

recolhido às sombras socioeconômicas e políticas; seja renegado pela sociedade e

pelos  seus,  envergonhando-se  de  si  mesmo,  rejeitando-se  e  anulando-se  como

cidadão devido a atos impensados ou autoritários de determinados entes.

O Estado só é um Estado Democrático, em sua concepção, constitucionalização e

atuação, quando respeita o principio da dignidade da pessoa humana. Não há verba

constitucional, não há verba governamental que se façam legítimas quando não se

voltam ao atendimento desse princípio. 

Não há verdade constitucional, não há suporte institucional para políticas públicas

que não sejam destinadas ao pleno cumprimento daquele valor maior transformado

em princípio constitucional.

Assim, aguardo dos nobres Deputados desta Casa de leis o imprescindível apoio a

esta proposição que, tão-somente busca garantir àqueles que, além de endividados,

ainda estão desafortunados pelo desemprego e precisam de uma chance de garantir

sua própria subsistência.

- 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 N° 1.137/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.375/2008)

Dispõe sobre normas de segurança para a realização de grandes eventos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei especifica normas para a realização de grandes eventos em todo o

território do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Entende-se por festas ou eventos aqueles que reúnam uma concentração

de pessoas em locais que possam oferecer risco de segurança, tais como “shows” ou

festas de quaisquer natureza, mesmo que sejam de caráter meramente social, onde

haja a cobrança de ingressos.

Art.  3º  -  Em  tais  eventos  devem  sempre  estar  muito  claros  os  nomes  dos
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responsáveis  pela  sua organização,  sejam eles  de  natureza  física  ou  jurídica,  os

quais serão responsabilizados em todos os aspectos legais em caso de tumultos,

lesões corporais - fatais ou não -, prejuízos materiais ou financeiros ou qualquer outro

de ordem social e moral.

Art. 4º - Esta lei exige que o concedente da autorização para a realização o evento

exija e mantenha em seu poder os seguintes documentos:

a)  autorização  expressa  do  órgão  competente  da  Prefeitura  Municipal  a  cuja

jurisdição pertencer o território em que se encontra o local do evento;

b) comprovante do recolhimento do Ecad;

c) autorização expressa das Polícias Militar e Civil, incluindo-se o laudo do Corpo

de Bombeiros;

d) comprovante de cadastro e recolhimento dos tributos cabíveis ao fisco estadual e

municipal.

Art. 5º - Ficam ressalvados os eventos em clubes ou associações cujas promoções

sejam exclusivamente para associados.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O projeto ora apresentado tem como finalidade a garantia  de  que,

quando da realização de eventos, como “shows” ou festas de qualquer natureza em

que  sejam  cobrados  ingressos,  os  participantes  sejam  protegidos  caso  aconteça

tumultos,  em que ocorram lesões corporais,  prejuízos  materiais  ou financeiros  ou

qualquer outro de ordem social e moral.

Em  tais  eventos  devem  ser  conhecidos  os  nomes  dos  responsáveis  pela  sua

organização, sejam eles pessoa física ou jurídica, os quais serão responsabilizados

em todos os aspectos pelo que ocorra.

Cabe  aos  órgãos  públicos,  quando  da  emissão  dos  diversos  documentos  para

realização de tais eventos,  examinar todos os aspectos e condições para que os

possam  se  realizar  e  só  liberar  os  documentos  quando  preenchidas  todas  as

exigências legais.

- 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 1.138/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.509/2009)

Institui  o Cartão de Estacionamento das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade

Reduzida e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Cartão de Estacionamento das Pessoas com Deficiência

ou  Mobilidade  Reduzida,  que  concede  ao  seu  titular  autorização  para  estacionar

veículo em vagas especiais sinalizadas com o “Símbolo Internacional de Acesso” e

situadas nas vias e logradouros públicos e nos estacionamentos externos ou internos

das edificações de uso público ou coletivo. 

Art. 2º - O cartão a que se refere o art. 1º será confeccionado e expedido pelos

órgãos de trânsito em todo o Estado, conforme modelo definido pelo Departamento

Estadual de Trânsito - DER-MG. 

Parágrafo único - O cartão a que se refere o art. 1º somente terá validade em sua

via original e deverá ser:

I - colocado sobre o painel do veículo;

II - apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, acompanhado de

documentação de identificação do portador. 

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A todas as pessoas é garantido o direito de ir e vir, conforme princípio

estabelecido na Constituição Federal. Os arts. 244 e 227 da Carta Maior apontam

para  a  necessidade  de  estabelecer  normas  que  garantam  a  acessibilidade  às

pessoas portadoras de deficiência. 

Dessa forma,  foram promulgadas as Leis  Federais  nºs  10.048,  de  8/11/2000,  e

10.098,  de  19/11/2000,  que,  respectivamente,  dão  prioridade  de  atendimento  às

pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida e estabelecem normas e

critérios básicos para a promoção da sua acessibilidade. 

Atualmente, 82% da população vivem nas cidades brasileiras. Além disso, 14,5% da
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população, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2000, possuem algum tipo de

deficiência. Se somarmos a esse contingente também aqueles que têm mobilidade

reduzida,  fica  evidente  a  necessidade  de  promover  alterações  na  configuração

urbana, de forma a facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência e restrição

de  mobilidade,  promovendo,  assim,  a  inclusão  social,  a  equiparação  de

oportunidades e o exercício da cidadania.

Vagas especiais sinalizadas com o “Símbolo Internacional de Acesso” encontram-se

demarcadas tanto nas vias e logradouros públicos quanto nos espaços públicos e de

uso coletivo. Tais vagas se destinam a ampliar a mobilidade das pessoas com algum

tipo de restrição em sua locomoção. Para sua utilização é necessário um cartão de

identificação. No entanto, como tal cartão é expedido pelos órgãos de trânsito local,

uma pessoa portadora de um cartão expedido no âmbito de determinado Município

não  pode  utilizá-lo  em  outro  Município.  Tal  situação,  principalmente  nas  regiões

metropolitanas, onde as pessoas transitam diariamente de um Município ao outro,

constitui-se em obstáculo à mobilidade de milhares de cidadãos.

Assim, este projeto de lei tem por objetivo instituir um modelo único para os cartões

de estacionamento concedidos às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no

âmbito do Estado, de forma a uniformizá-los e a permitir que possam ser aceitos em

todo  o  território  estadual,  independentemente  do  órgão  expedidor.  Certamente,  a

adoção de um padrão único  de  cartão  -  no  que se refere às  suas dimensões,  à

disposição  dos  dizeres  e  símbolos  -  não interferirá  nos  critérios  e  procedimentos

adotados  por  cada  órgão  municipal  de  trânsito  na  sua  expedição  e  controle  e

contribuirá para melhorar  a locomoção das pessoas com deficiência e  mobilidade

reduzida e ampliar o respeito aos seus direitos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 1.139/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.470/2007)

Dispõe sobre a proibição de vincular a distribuição de brindes à venda de alimentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a vinculação de brindes destinados ao público infantil à venda
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de alimentos em estabelecimentos comerciais, tais como “shopping centers”, hiper e

supermercados, casas de comércio em geral  e similares no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  projeto  que  ora  apresento  alinha-se  com  iniciativas  de  ordem

semelhante adotadas em muitos lugares do mundo, devido à crescente preocupação

com a obesidade e enfermidades conseqüentes. Nos Estados Unidos, já se proíbe a

venda de refrigerantes, guloseimas e alimentos rápidos nas escolas e outros locais de

concentração de crianças e jovens.

Os brindes acoplados a determinados lanches e demais produtos alimentícios são

verdadeiras armadilhas. Atraídos pelas engenhocas, as crianças compram ou fazem

comprar para elas toda sorte de porcaria alimentar, de chocolate a farináceos.

As crianças não têm como discernir. Os adultos - e o Estado! - sim!

Pelo futuro, pela saúde de nossa população, especialmente desses inocentes que

são ardilosamente envolvidos no encantamento perigoso dos maus alimentos, doces

e guloseimas, espero que o presente projeto mereça total atenção de meus colegas,

a imensa maioria constituída por mães, pais, avós e avôs, e que, certamente, também

pela experiência própria, bem podem avaliar a oportunidade, urgência e benefícios

desta iniciativa.

- 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 1.140/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.306/2007)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo de Qualidade Artesanal e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Selo de Qualidade Artesanal

para a identificação dos produtos artesanais originários do Estado.

Parágrafo único - O Selo de Qualidade Artesanal é garantia de que o produto é de
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elaboração artesanal, de qualidade adequada e ecologicamente correta, e de que sua

procedência é do Estado e, se utilitário, de que seu uso é higiênico e sanitariamente

comprovado e adequado.

Art. 2º - O Selo de Qualidade Artesanal será conferido pela Secretaria de Estado

encarregada do  incentivo  à  produção artesanal  e  ao  turismo,  à  vista  de  relatório

concludente da análise do produto, feito por organização estadual sem fins lucrativos

que congregue os artesões do Estado e, se também utilitário, do Instituto Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-Inmetro.

§ 1º - O artesão, para obter o Selo de Qualidade Artesanal, depositará, no órgão

competente a que se refere o “caput” deste artigo, um exemplar de cada um de seus

produtos, acompanhado de descrição do material e de técnicas utilizadas.

§ 2º - A descrição do material e as técnicas utilizadas serão registradas em livro

próprio, em nome do artesão que o apresentou.

§  3º  -  O  relatório  referido  no  “caput”  deste  artigo  será  elaborado  à  vista  dos

produtos depositados e, se necessário, no local de trabalho do artesão.

§ 4º - Os exemplares de produtos artesanais depositados são de propriedade do

órgão público, que os manterá, permanentemente, em exposição no seu acervo.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O artesanato mineiro é uma das mais fortes expressões culturais do

Estado,  sendo fonte  de  renda e  incentivo  ao  turismo,  beneficiando  e  distribuindo

renda  às  mais  diversas  camadas  da  população.  Porém,  tal  atividade  não  conta

atualmente com nenhuma forma de notificação de qualidade ou de controle, o que

acarreta aos nossos artesãos um certo prejuízo, visto que com esse controle haveria

uma forma mais eficaz de se evitar a pirataria e a apropriação ilegal e criminosa das

marcas e dos produtos, já que se tratam de objetos genuínos, sendo, portanto, de

suma importância sua proteção.

Este projeto de lei ao instituir o Selo de Qualidade Artesanal pretende promover e

defender  os  interesses  de  nossos  artesãos,  responsáveis  por  uma  substancial

produção  de  bens,  todos  de  grande  aceitação  nos  mais  diferentes  mercados  e
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países.  O artesanato do Estado de Minas Gerais  possui,  comprovadamente,  uma

grande aceitação comercial e desfruta de grande prestígio no Brasil e no exterior.

- 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 1.141/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 424/2007)

Dispõe sobre a Semana da Cultura Negra e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  da  Cultura  Negra,  a  ser  comemorada,

anualmente, no mês de novembro, com o objetivo de mobilizar a sociedade e o poder

público para uma reflexão sobre a importância da cultura negra na formação cultural

do País.

Art. 2º - A semana a que se refere o art. 1º será incluída no calendário oficial do

Estado.

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

Art. 4º - Revoga-se a Lei nº 11.990, de 28 de novembro de 1995.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A semana estadual  da  cultura negra será comemorada no mês de

novembro por ter sido o mês da morte de Zumbi dos Palmares.

Quando se fala em cultura e em identidade nacional,  não se pode esquecer da

influência dos negros na formação da nacionalidade brasileira.

A contribuição da herança cultural dos descendentes de africanos está presente em

vários aspectos do cotidiano do povo brasileiro,  especialmente nas manifestações

artísticas, lingüisticas,  na culinária,  no folclore, na religião e nos costumes,  dando

origem a uma cultura bastante rica e dinâmica.

Estas  são  as  razões  pelas  quais  solicito  o  apoio  para  a  aprovação  desta

proposição, que busca resgatar a cultura negra com uma semana comemorativa.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.142/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 584/2007)

Dispõe sobre a continuidade na prestação dos serviços públicos de abastecimento

de água e de esgotamento sanitário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

serão prestados de forma contínua, vedada sua interrupção, salvo se no interesse da

coletividade.

§ 1º - A interrupção do serviço por interesse da coletividade deverá ser motivada e,

nos  casos  em  que  não  tiver  caráter  geral,  será  precedida  de  procedimento

administrativo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa, observado o

disposto no § 2º deste artigo.

§  2º  -  O  abastecimento  domiciliar  de  água  não  poderá  ser  suspenso  nem

interrompido em nenhuma hipótese, inclusive a de inadimplemento do usuário.

§  3º  -  No  caso  de  inadimplemento  recorrente,  poderá  ser  estabelecida  pelo

fornecedor domiciliar de água quota mínima de fornecimento diário, observados os

parâmetros definidos pelo Conselho Estadual de Saúde.

Art. 2º - O art. 45 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 45 - (...)

§ 6º - É vedado suspender o serviço público de abastecimento domiciliar de água

ao usuário inadimplente ou impontual.”.

Art. 3º - O art. 3º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 3º - (...)

V - vedação da suspensão dos serviços públicos de abastecimento domiciliar de

água e esgotamento sanitário ao usuário inadimplente.”.

Art.  4º  -  São  vedadas,  por  motivo  de  inadimplemento  de  contraprestação  por

serviços públicos de abastecimento domiciliar de água e de esgotamento sanitário:

I - a inscrição do usuário em serviços de proteção ao crédito e congêneres ou em

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores inadimplentes;
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II  -  a  cobrança  de  contraprestação  por  aviso  de  débito  e  por  prestação  de

informação relativos a esses serviços.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  Decreto  nº  43.753,  de  19/2/2004,  aprova  o  Regulamento  dos

Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa-MG. Os artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e as

sanções assim dispõem:

“Art. 109 - A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento nela estipulada,

sujeita o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por impontualidade, conforme norma

específica.

§  1º  -  A  falta  de  pagamento  da  conta  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel,

imediatamente após o vencimento dela,  independentemente  de  outras  sanções,  à

interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto.

§ 2º -  A Copasa-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes nos serviços de

proteção ao crédito.

§ 3º - As impugnações sobre os dados constantes na conta, procedentes ou não,

quando apresentadas após seu vencimento, não eximem o cliente do pagamento do

acréscimo por impontualidade, relativamente aos valores incontroversos.

(...)

Art. 116 - As despesas com a interrupção e o restabelecimento do fornecimento de

água e da coleta de esgoto correrão por conta do cliente ou titular do imóvel, sem

prejuízo da cobrança dos débitos existentes.”.

Como se pode constatar, o cliente da Copasa-MG é submetido a quatro tipos de

sanção no caso de falta  de pagamento da conta,  até a data  de vencimento nela

estipulada.  São  eles:  acréscimo  por  impontualidade,  imediata  interrupção  do

fornecimento de água e da coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao

crédito e taxa para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais privadas, tratamento

tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples desvio de não se pagar a conta em



982
____________________________________________________________________________

dia,  o  que  pode  ocorrer  com  qualquer  cidadão  pelos  mais  variados  motivos,

principalmente em um país onde o setor público tem o costume de atrasar o salário

de seus servidores de 10 a 20 dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso no caso

de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão desrespeitoso para

com o consumidor,  pois  trata-se do fornecimento de um bem essencial  à  vida do

cidadão - a água.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.143/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 625/2007)

Dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e na coleta de esgoto por

falta de pagamento da conta de consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A falta de pagamento pela prestação do serviço de abastecimento de água

e coleta de esgoto, prestado por concessionária pertencente à administração pública

do  Estado,  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel  à  interrupção  do  fornecimento,

respeitados os seguintes prazos e condições:

I - quinze dias após o vencimento de duas contas consecutivas;

II  -  setenta e cinco dias  após o vencimento de uma conta sem que tenha sido

efetuado o pagamento;

III - comunicação por escrito ao cliente sobre a possível interrupção, informando o

mês e o valor da inadimplência, por prazo não inferior a quinze dias;

IV  -  é  vedada  a  inscrição  do  cliente  inadimplente  nos  serviços  de  proteção ao

crédito.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Decreto  nº  43.753,  de  19/2/2004,  aprova  o  Regulamento  dos

Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela Companhia de Saneamento de
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Minas Gerais - COPASA-MG. Os artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e

as sanções assim dispõem:

“Art. 109 - A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento nela estipulada,

sujeita o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por impontualidade, conforme norma

específica.

§  1º  -  A  falta  de  pagamento  da  conta  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel,

imediatamente após o vencimento dela,  independentemente  de  outras  sanções,  à

interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto.

§ 2º - A COPASA-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes nos serviços de

proteção ao crédito.

§ 3º - As impugnações sobre os dados constantes da conta, procedentes ou não,

quando apresentadas após seu vencimento, não eximem o cliente do pagamento do

acréscimo por impontualidade, relativamente aos valores incontroversos.

...................................

Art. 116 - As despesas com a interrupção e o restabelecimento do fornecimento de

água e da coleta de esgoto correrão por conta do cliente ou titular do imóvel, sem

prejuízo da cobrança dos débitos existentes.”.

Como se pode constatar, o cliente da COPASA-MG é submetido a quatro tipos de

sanção no caso de falta  de pagamento da conta,  até a data  de vencimento nela

estipulada.  São  eles:  acréscimo  por  impontualidade,  imediata  interrupção  do

fornecimento de água e da coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao

crédito e taxa para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais privadas, tratamento

tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples desvio de não se pagar a conta em

dia,  o  que  pode  ocorrer  com  qualquer  cidadão  pelos  mais  variados  motivos,

principalmente em um País onde o setor público tem o costume de atrasar o salário

de seus servidores de dez a vinte dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso no

caso de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão desrespeitoso para

com o consumidor,  pois  trata-se do fornecimento de um bem essencial  à  vida do

cidadão, a água.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.144/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.024/2009)

Impede a inscrição do nome de consumidores nos serviços de proteção ao crédito

por dívidas oriundas da prestação de serviços essenciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou banco de dados de

consumidores,  de  serviços  de  proteção  ao  crédito  ou  congêneres,  de  qualquer

informação de inadimplemento fica proibida quando se tratar de dívida oriunda de

serviços públicos essenciais.

§  1º  -  Entende-se  por  serviços  públicos  essenciais  aqueles  destinados  à

manutenção das necessidades básicas e inadiáveis da comunidade, tais como:

I  -  tratamento  e  abastecimento  de  água  e  produção  e  distribuição  de  energia

elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

IX - compensação bancária;

X - educação.

§ 2º - A proibição prevista no “caput” se estende aos serviços prestados mediante

concessão de serviço público e tributos de qualquer natureza.

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

Sala das Reuniões, 13 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Os serviços públicos essenciais, de acordo com o art. 22 do Código de
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Defesa do Consumidor, devem ser prestados de forma contínua aos usuários, sem

sofrerem interrupção no seu fornecimento (vide artigo publicado na web, da estudante

Karoline Teixeira Mota, em 18/11/2008 – “A suspensão do fornecimento de serviços

públicos essenciais por inadimplência do usuário sob a ótica do Código de Defesa do

Consumidor”).

No entanto, apesar de não estarem os serviços essenciais definidos em lei, assim

se manifestam Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, este citado por Nilton

Carlos de Almeida Coutinho, sobre o assunto:

“Essencialidade, pelo menos neste ponto, há que ser interpretada em seu sentido

vulgar,  significando todo serviço  público  indispensável  à vida  em comunidade,  ou

melhor, em uma sociedade de consumo. Incluem-se aí não só os serviços públicos

“stricto sensu” (os de polícia, os de proteção, de saúde), mas ainda os serviços de

utilidade  pública  (transporte  coletivo,  os  de  energia  elétrica,  os  de  gás,  os  de

telefone).” (Benjamin, apud Coutinho, 2006.)

Segundo o entendimento de Zelmo Denari, “é sempre muito complicado investigar a

natureza do serviço público, para tentar surpreender, neste ou naquele, o traço da

sua essencialidade. Com efeito, cotejados, em seus aspectos multifários, os serviços

de  comunicação  telefônica,  de  fornecimento  de  energia  elétrica,  água,  coleta  de

esgoto ou de lixo domiciliar, todos passam por uma gradação de essencialidade, que

se exarceba justamente quando estão em causa os serviços públicos difusos (“uti

universi”) relativos à segurança, saúde e educação.

Parece-nos,  portanto,  mais  razoável  sustentar  a  imanência  desse  requisito  em

todos os serviços prestados pelo poder público”. (Denari et al, 2005, p. 215.)

Nas palavras de João Sardi Júnior, serviços públicos considerados essenciais são

"àqueles aos quais atribuem-se todo desenvolvimento de uma sociedade e geração

de  um  país  inteiro.  A falta  ou  a  interrupção  de  tais  serviços  geram  verdadeiras

catástrofes".(Sardi Júnior, 2003.)

Segundo  Rodrigo  Conceição,  “as  necessidades  básicas  do  homem evoluem  de

forma  proporcional  à  evolução  tecnológica.  Necessidades  dantes  consideradas

voluptuárias e sem importância, ganharam “status” de essencialidade”.

O mundo atual,  graças ao advento de novas tecnologias,  mormente as digitais,
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evolui de forma flagrante, ostensiva. A inclusão digital deixou de ser luxo, passando a

ser necessidade básica, primária.

Com essas  premissas,  os  serviços  de  natureza  pública,  que retratam interesse

social, passaram a ser considerados essenciais para a própria subsistência humana,

devendo proporcionar, no mínimo, uma vida digna ao homem.

Pode-se  entender  que  todo  serviço  público,  pelo  simples  fato  de  retratar  uma

necessidade coletiva, é carimbado pela essencialidade. (Conceição, 2003.)

Não  obstante,  pela  não-existência  de  uma  legislação  especifica  que  defina  os

serviços essenciais, pode-se usar como ponto de referência a Lei nº 7. 789, de 28 de

junho de 1999, que dispõe sobre o exercício do direito de greve e, nos termos de seu

art. 10, elenca os serviços ou atividades essenciais.

“Art. 10 - São considerados serviços essenciais ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica,

gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais

nucleares;

IX - processamentos de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária (BRASIL,1989).

Nesses serviços essenciais, além de os usuários e o empregador serem avisados

com  antecedência  de  72  horas,  os  sindicatos  também  são  obrigados  a  garantir

durante a greve a prestação dos serviços dos serviços inadiáveis para que não sejam

colocadas em risco a saúde e a segurança da sociedade (Nascimento, 1997).

Nesse sentido, importa salientar, segundo entendimento de João Sardi Júnior, que

esses serviços públicos são fundamentais à vida, são eles as bases que sustentam a
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sociedade, e quando um país, por exemplo decreta guerra a outro país, "os primeiros

alvos  são ligados aos serviços essenciais,  pelo  simples fato de  serem a  espinha

dorsal da infra-estrutura do país” (Sardi Júnior, 2003).

Por  fim,  como  lembra  Nilton  Carlos  de  Almeida  Coutinho:  “a  necessidade  de

continuidade  dos  serviços  públicos  essenciais  é  uma  das  principais  razões  que

justificam a assunção do Estado de determinada atividade essencial. A exigência de

continuidade  desses  serviços  se  encontra  disponível  para  os  cidadãos  de  modo

contínuo,  duradouro  e  regular,  sem  que  sua  realização  efetiva  dependa  da  livre

decisão de um particular, cabendo ao Estado zelar pela sua prestação” (Coutinho,

2006).

O  art.  22  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  dispõe  expressamente  que  os

serviços prestados por empresas públicas ou por suas delegatárias devem fornecer,

obrigatoriamente, os serviços aos usuários de forma adequada, eficiente, segura e,

quando forem essenciais,  devem ser prestados de forma contínua.  E caso venha

ocorrer,  por  parte do  prestador  dos serviços públicos,  o descumprimento,  total  ou

parcial, as pessoas jurídicas serão obrigadas a reparar os danos causados.

No entanto, segundo Fernando Costa de Azevedo (2007), a continuidade do serviço

público não é absoluta. Há casos em que ocorrem eventualidades, entendidas como

caso fortuito  ou  força  maior,  em que a  prestação do serviço  é  interrompida,  e  a

interrupção  pode-se  dar  sem  a  intervenção  direta  de  seu  prestador,  como,  por

exemplo,  a  queda  de  uma árvore  causada  por  vendaval,  em  cima  de  cabos  de

energia  elétrica,  causando  o  seu  rompimento.  Mesmo  assim,  acaba  sendo

responsabilidade do prestador, devendo então responder pelos danos causados.

Porém,  há  uma situação  que  difere  da  citada  eventualidade  causada  por  força

maior ou caso fortuito, e que vem causando controvérsias tanto no meio doutrinário

quanto no jurisprudencial, que é a suspensão do fornecimento dos serviços públicos

quando o usuário se torna inadimplente.

Nesse  caso,  essa  prática  "é  comum  como  forma  de  constranger  o  usuário

inadimplente a pagar seu débito, sem sequer saber o motivo que levou esse usuário

ao não-cumprimento de sua obrigação" (Azevedo, 2007, p. 96).

No  entanto,  os  serviços  públicos  são  criados  com  o  intuito  de  satisfazer  as
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necessidades da sociedade. E cabe ao Poder Público,  como grande prestador de

serviços, proporcionar o bem-estar da sociedade (Almeida, João, 2002).

Contudo,  "o  usuário  tem  direito  a  prestação  do  serviço;  se  este  lhe  for

indevidamente negado, pode exigir judicialmente o cumprimento da obrigação pela

concessionária" (Di Pietro, 2005, p. 282).

Todavia,  a  Lei  nº  8.987,  de  13/2/95,  criada  para  regulamentar  o  regime  das

concessões e permissões, apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do

Consumidor, em seu art. 7º, entra em conflito com ele ao dispor que:

“Art.  6º  -  Toda  concessão  ou  permissão  pressupõe  a  prestação  de  serviço

adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido nesta Lei, nas

normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em

situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” (Brasil,

1995).

Neste  sentido,  Clovis  Alberto  Volpe  Filho  (2003)  entende  que  "esta  lei

infraconstitucional  veio  quebrar,  em  tese,  o  caráter  absoluto  de  continuidade  dos

serviços essenciais".

Segundo o entendimento de Plínio Lacerda Martins, a norma do consumidor como

uma norma especial contém o sistema jurídico do equilíbrio da relação do consumo,

não podendo ser revogada por norma posterior que regula concessões de serviços

públicos.

Ademais, qualquer norma infraconstitucional que ofender os direitos consagrados

pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  estará  ferindo  a  Constituição  e,  “mutatis

mutandis”,  deverá ser declarada como inconstitucional (Martins “apud” Volpe Filho,

2003).

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  formado  por  princípios  que  devem  ser

respeitados  pelo  intérprete  (NUNES,  2000).  No  entanto,  princípios  vêm  a  ser,

segundo Alessandro Segalla, a origem, a base, o que dá a idéia de começo, e que,
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por  sua  vez,  "são  proposições  diretoras  de  uma  ciência  às  quais  todo  o

desenvolvimento posterior desta ciência deve estar subordinado" (Segalla, 2001, p.

131).

Para  Miguel  Reale:  “princípios  gerais  do  direito  são enunciações  normativas  de

valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico,

quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas.

Cobrem,  desse  modo,  tanto  o  campo da  pesquisa  pura  do  Direito  quanto  a  sua

atualização prática” (Reale, 1995, p.300).

No entanto, os princípios, segundo Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos,

"contêm,  normalmente,  uma  maior  carga  valorativa,  um  fundamento  ético,  uma

decisão política relevante, e indicam uma determinada direção a seguir"  (Barroso;

Barcellos, 2003, p. 86).

Contudo,  pode-se  dizer  então  que os  princípios  são as  bases  do ordenamento

jurídico e que "não é concebível uma norma legal que o contravenha", pois a violação

de um princípio é mais grave do que a violação de qualquer norma (Segalla, 2001, p.

131).

Todavia, ao suspender o fornecimento de serviço público pelo inadimplemento do

usuário,  a  concessionária  ou  empresa  pública  estará  violando  princípios

constitucionais e princípios administrativos, dentre eles o princípio da boa-fé objetiva,

da  proporcionalidade,  da  razoabilidade,  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da

continuidade e da legalidade.

Assim, o princípio da boa-fé objetiva significa: “uma atuação ‘reflita’, uma atuação

refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus

interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade,

sem  abuso,  sem  obstrução,  sem  causar  lesões  ou  desvantagem  excessiva,

cooperando  para  atingir  o  bom  fim  das  obrigações:  o  cumprimento  do  objetivo

contratual e a realização do interesse das partes” (Pinheiro apud Azevedo, 2007, p.

107).

Nesse sentido, Cláudia Travi Pitta Pinheiro (2001) entende que haverá a violação

do princípio da boa-fé objetiva quando, por exemplo, em um caso em que o usuário

que está inadimplente com a concessionária, e não podendo pagar o seu débito à
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vista, propõe o parcelamento deste; no entanto, a concessionária se recusa a fazer o

parcelamento,  alegando que a lei  não o obriga a aceitar  o pagamento parcelado,

negando então ao usuário o parcelamento. Nesse caso, o usuário tinha a intenção de

pagar o seu débito, e “em determinadas circunstâncias, a boa-fé impõe o dever de

aceitar  o parcelamento,  como ocorre  quando o  débito é  de pequena monta  ou o

usuário,  demonstrando  dificuldades  financeiras  momentâneas,  não  encontra  outra

forma de cumprir a obrigação.

Assim, (...)  em determinadas situações concretas, a interrupção do fornecimento

afronta a boa-fé, na medida em que é desnecessária para obter  o adimplemento,

porquanto o usuário se dispõe a pagar. (Pinheiro, 2001, pág. 70).

E ao suspender o fornecimento dos serviços públicos, as concessionárias estarão

agindo em desconformidade com o principio da boa-fé objetiva, de forma desleal, e

injusta. (Segalla, 2001).

O princípio da proporcionalidade é o que "obriga a permanente adequação entre os

meios e os fins, banindo-se medidas abusivas ou de qualquer modo com intensidade

superior ao estritamente necessário". (Rosa, 2004, pág. 22).

Segundo João Sardi  Júnior,  se "o serviço público essencial  for  interrompido por

qualquer motivo, não resta a menor dúvida de que a fornecedora do serviço agirá de

forma desproporcional". (Sardi Júnior, 2003).

Nesse mesmo sentido, Cláudia Travi Pitta Pinheiro, entende que (...) “o princípio da

proporcionalidade obsta à suspensão do fornecimento  do serviço,  sempre que tal

risco represente  risco  a  bens jurídicos de  maior  relevância,  à vida  e à saúde do

usuário”. (Pinheiro, 2001, pág. 73).

No princípio da razoabilidade, a violação se dá, de acordo com o entendimento de

Alessandro Segalla, quando: “as concessionárias optam pelos meios mais gravosos

de cobrar a dívida, meio esse que não se revela razoável. É preciso deixar bem claro

que  a  aparência  “dura  lex,  sed  lex”,  cedeu  lugar  à  necessidade  de  decidir  com

razoabilidade as situações em caso concreto, pois, o compromisso maior do Estado

de Direito é com a justiça”. (Segalla, 2001, pág. 142).

O principio da razoabilidade,  assim, é aquele em que: (...)  “o administrador não

pode atuar segundo seus valores pessoais, optando por adotar providências segundo
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seu exclusivo entendimento, devendo considerar valores ordinários, comuns a toda a

coletividade”. (Rosa, 2004, pág. 21).

De acordo com Luís Roberto Barroso, "é razoável o que seja conforme a razão,

supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso".

(Barroso “apud” Segalla, 2001, pág. 140).

No entanto, quando as concessionárias suspendem o fornecimento por causa do

não pagamento das tarifas, pode-se dizer que elas estão adotando atitudes que (...)

“carecem de razoabilidade, além de serem desproporcionais aos fins visados, não

podendo  ser  olvidado  que,  quando  por  vários  meios  o  credor  puder  promover  a

execução, "o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor".

(Art. 620 do Código de Processo Civil) (Segalla, 2001, pág. 142).

Já o princípio da dignidade da pessoa humana,  segundo Alexandre de Moraes,

significa ser: (...)  “um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas” (...).

(...)  “Assim,  o  princípio  fundamental,  consagrado  pela  Constituição  Federal,  da

dignidade  da  pessoa  humana  apresenta-se  em  uma  dupla  concepção.

Primeiramente,  prevê  um  direito  individual  protetivo,  seja  em  relação  ao  próprio

Estado,  seja  em  relação  aos  demais  indivíduos.  Em  segundo  lugar,  estabelece

verdadeiro  dever  fundamental  de  tratamento  igualitário  dos  próprios  semelhantes.

Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a dignidade de seu

semelhante  tal  qual  a  Constituição  Federal  exige  que  lhe  respeitem  a  própria”

(Moraes, 2005, pág. 128-129).

Para  Luiz  Antônio  Rizzato  Nunes,  "é  ela,  a  dignidade,  o  último  arcabouço  da

guarida  dos  direitos  individuais  e  o  primeiro  fundamento  de  todo  o  sistema

constitucional". (Nunes, 2000, pág. 16).

No  entanto,  constitui  violação  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  a

suspensão do fornecimento do serviço público devido à inadimplência, pois esse tipo

de prática acaba por submeter o usuário ao constrangimento e à humilhação. Neste

sentido, entende Simone Rodrigues Ferreira que “constitui o valor guia não apenas

dos direitos fundamentais, mas também de todo o ordenamento jurídico, por isso é
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caracterizado como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa,

em que todos os órgãos do poder  público se encontram vinculados, impondo um

dever de respeito e proteção.

Assim, no momento em que não houver respeito à vida, à integridade física do ser

humano e não se derem as condições mínimas, onde não houver igualdade entre os

demais, não houver limitação de poderes, não haverá espaço para a dignidade da

pessoa humana, passando ela a ser mero objeto de arbítrio e injustiças.

Por  derradeiro,  mesmo  que  haja  argumentos  que  respaldam  a  interrupção  da

energia  elétrica  por  inadimplência,  sem  ter  ambição  de  solucionar  o  problema,

entendo que em casos especiais, em que a manutenção de uma vida está em jogo,

está sem dúvida deve prevalecer sobre qualquer outro fundamento”. (Ferreira, 2007,

pág. 40).

“Assim,  ao  suspender  os  serviços,  as  concessionárias  violarão  também  os

princípios da continuidade e da legalidade. Pois, o direito administrativo e também a

lei  que  regulamenta  os  direitos  de  greve,  reconhecem  que  os  serviços  públicos

devem ser prestados de forma contínua e sempre observando os mandamentos da

lei, pois no direito administrativo só se permite fazer aquilo que a lei autorizar”. (Sardi

Júnior, 2003).

Contudo,  o  princípio  da  legalidade  é  caracterizado  como aquele  em  que  "toda

atividade administrativa deve ser autorizada por lei". (Carvalho Filho, 2006, pág. 16).

José dos Santos Carvalho Filho, com relação ao princípio da continuidade, entende

que:  “os  serviços  buscam atender  aos reclames dos indivíduos em  determinados

setores sociais.  Tais reclamos constituem muitas vezes necessidades prementes e

inadiáveis da sociedade. A conseqüência lógica desse fato é o de que não podem os

serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade

(Carvalho Filho, 2006, pág. 26).

No entanto, com o mesmo posicionamento contrário à suspensão do fornecimento

de serviços essenciais por inadimplemento do usuário, Rodrigo Conceição assevera

que: “constiui-se em prática odiosa, verdadeiramente “manu militari”, a conduta das

concessionárias, contando com a anuência e convivência do poder público, quando

suspendem o fornecimento de um serviço público em face do inadimplemento  do

consumidor.
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(...) “Assim sendo, "cortar" o fornecimento de um dos serviços públicos essenciais

enumerados  é  afrontar  a  própria  Constituição  Federal  em  seu  mais  importante

capítulo que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais”. (Conceição, 2003).

Partindo  da  premissa  do  serviço  essencial  como  direito  ligado  a  dignidade  da

pessoa  humana,  temos  que  não  pode  ser  comparado  à  venda  e  à  compra  de

produtos e serviços de mera natureza consumerista.  Tais serviços estão alocados

num plano legal  e constitucional,  além daqueles  destinados a situação regular  de

consumo.

Os serviços essenciais são de consumo necessário e, na sua grande maioria, sem

a possibilidade de opção quanto à prestadora de serviço. Assim, o consumidor não

pode ser compelido a figurar em uma lista de maus pagadores, sendo o serviço único,

necessário e vital para seu desenvolvimento.

Malgrado o direito da prestadora ou do Estado de receberem por sua prestação,

não podem impedir o crédito àquelas pessoas que figuram como inadimplentes, ante

a natureza essencial de sua destinação.

Este projeto, de conteúdo similar em diversas Assembléias Legislativas pelo Brasil

afora, especialmente a de São Paulo, cujo Projeto de Lei nº 715/2008, do Deputado

Rui Falcão do PT-SP, pretende proteger a população que luta por melhores condições

de  vida  e  que  ocasionalmente  se  encontra  com dificuldade  de  manter  o  mínimo

necessário para sua manutenção e a de sua família; razão pela qual a inscrição de

seu nome nos cadastros  de  maus  pagadores serviria  apenas  como uma punição

exagerada por não possuir opção equivalente ao consumo de tais serviços.

Destarte,  servimos  deste  projeto  em  Minas  Gerais  também  para  mostrar  à

população que serviço essencial não pode ser equiparado a mercadoria e o direito do

cidadão de receber por sua prestação contínua não pode ser inviabilizado por meio

coercitivo e de cobrança.

A proposição encontra fundamento constitucional de validade no inciso V do art. 24

da Constituição Federal, e, por dispor sobre proteção a direito fundamental e humano

e  por  não  encontrar  impedimento  na  Constituição Estadual,  busca  a  legitimidade

desta Casa para seguir em tramitação.

Dessa forma, pedimos o apoio dos demais membros desta Casa à aprovação deste

projeto de lei.



994
____________________________________________________________________________

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 410/2011, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Sérgio Augusto Dâmaso de Souza por sua nomeação para

o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral.  (-  À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 411/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com a  comunidade de Jaíba pelo  aniversário  de  emancipação

desse Município, em 27/4/2011.

Nº 412/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de emancipação

desse Município, em 27/4/2011. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 413/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito  Municipal de Belo Horizonte pedido de providências  para a realização de

estudo técnico com vistas ao remanejamento dos semáforos instalados no ponto que

menciona da Avenida Cristiano Machado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 414/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para a disponibilização de veículo

para o Conselho Tutelar de Marliéria.

Nº 415/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  ao  Governador  do  Estado  pedido  de

providências  para  a  construção  de  um  centro  de  convivência  em  Marliéria.  (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 416/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Desenvolvimento Regional e ao Governador do Estado pedido de

providências para implantar banda larga na sede de Marliéria e no Distrito de Cava

Grande, nesse Município, e para verificar a possibilidade de utilização de identificador

de chamadas no sistema de telefonia desse Município.

Nº 417/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado
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ao Secretário de Desenvolvimento Regional e ao Governador do Estado pedido de

providências para a expansão das linhas de telefonia móvel até o Distrito de Santo

Antônio do Pontal, no Município de Governador Valadares. (- Distribuídos à Comissão

de Transporte.)

Nº 418/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Governador do Estado pelo reconhecimento do Banco Mundial

ao Programa Fica Vivo!, como iniciativa exemplar entre outras em todo o mundo para

a redução dos índices de criminalidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 419/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Presidente da Cemig pedido de providências para que

seja substituída a rede elétrica do Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, com a

destinação  de  servidores  concursados  para  as  equipes  de  manutenção.  (-  À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº 420/2011, do Deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  São  José  da  Lapa  pelos  19  anos  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  421/2011,  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  seja  enviado  à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre as providências tomadas para

garantir a recuperação da Escola Estadual Adalberto Ferraz, localizada no Bairro São

Gabriel, em Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  422/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  DER  -  MG  pedido  de  informações  sobre  os

contratos para instalação de radares no Estado de Minas Gerais, bem como sobre os

estudos técnicos da necessidade e da viabilidade da instalação desses radares. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Defesa do

Consumidor. Anexe-se ao Requerimento nº 254/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.)

Nº 423/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Prefeito de Belo Horizonte pedido de providências para a reforma e a reabertura

do  Centro  de  Saúde  São  Miguel  Arcanjo,  localizado  na  Vila  Nossa  Senhora  de

Fátima,  e  para  a  manutenção  permanente  da  Praça  do  Cardoso  -  Vila  Marçola,
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ambos localizados no Aglomerado da Serra. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 424/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja consignada

nos anais da Casa manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Maria das Graças

dos Anjos Guimarães Pereira, ocorrido em 6/4/2011. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 425/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Planejamento pedido de providências para acompanhar a situação

dos policiais militares moradores do Condomínio Residencial das Américas, na Rua

Úrsula  Paulino,  721,  no  Bairro  Betânia,  nesta  Capital,  e  acelerar  a  liberação  de

recursos do Fundo Estadual de Habitação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  426/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de informações sobre o inquérito

policial que investiga o acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº  427/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para substituir as

viaturas policiais  utilizadas  nos Municípios  de Onça do Pitangui  e de Santana da

Vargem.

Nº  428/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar  pedido de providências para

garantir o policiamento ostensivo na Faculdade de Educação da Uemg, em razão de

ameaças  feitas  pelo  aluno Walter  Lopes  Rocha à  comunidade  acadêmica no dia

1º/4/2011,  conforme  denúncia  da  Sra.  Dolores  Maria  Borges  de  Amorim  a  esta

Comissão.

Nº  429/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  relativas  à

denúncia do Sindpol referente aos conflitos policiais nos anos de 2007 a 2010.

Nº 430/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Chefe da República em Minas Gerais pedido de providências judiciais ao

DNIT  para  agilizar  o  processo  de  contratação  das  obras  de  reforma  do  Anel

Rodoviário.
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Nº 431/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para agilizar a conclusão

do parecer sobre as propostas de intervenção no novo trevo de acesso da BR-262 ao

Município de Pará de Minas.

Nº 432/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para enviar a esta Casa projeto de

lei  que  disponha  sobre  compensação  e  pensão  indenizatória,  por  parte  da

administração pública,  aos  familiares  de  Jeferson Coelho  da  Silva  e  de  Renilson

Veriano da Silva, vítimas de ação da Polícia Militar no Aglomerado da Serra, em Belo

Horizonte.

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizado nesta Casa ciclo

de debates sobre a implantação do piso salarial regional no Estado. (- À Mesa da

Assembleia.)

Da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar pela Cidadania e pelos Direitos LGBT. Subscrevem termo de

adesão à criação dessa Frente Parlamentar a Deputada Liza Prado e os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Tadeuzinho Leite. 

Do Deputado Vanderlei  Miranda em que solicita  seja comunicada ao Plenário  a

criação da Frente Parlamentar em Defesa do Desarmamento. Subscrevem termo de

adesão à criação dessa Frente Parlamentar as Deputadas e os Deputados Adelmo

Carneiro Leão, André Quintão, Anselmo José Domingos, Antônio Júlio, Antonio Lerin,

Bonifácio Mourão, Bruno Siqueira, Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana,

Duarte Bechir, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Gustavo Corrêa, Inácio Franco, João

Leite,  João  Vítor  Xavier,  José Henrique,  Marques  Abreu,  Rogério  Correia,  Romel

Anízio, Rômulo Viegas, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses, Ulysses Gomes e Zé Maia.

Da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando seja encaminhado à BHTRANS

pedido de informações sobre os contratos assinados nos exercícios de 2010 e 2011

para instalação de radares em Belo Horizonte, bem como sobre os estudos técnicos

de  viabilidade  da  instalação  de  tais  radares.  (-  Semelhante  proposição  foi

apresentada anteriormente pela Comissão de Defesa do Consumidor. Anexe-se ao

requerimento sem número da referida Comissão, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Elismar Prado

(4), Rogério Correia e Luiz Humberto Carneiro e outros, da Deputada Rosângela Reis

(4) e das Comissões de Política Agropecuária e de Defesa do Consumidor (4).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Segurança Pública e de Assuntos Municipais e dos Deputados Gustavo Perrella,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Rogério  Correia,  Tiago  Ulisses  e  Sargento

Rodrigues.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que verifique se

isso  foi  remetido,  de  fato,  pelo  Governador  Anastasia.  O  próprio  Governador

apresentou uma denúncia séria de que foi feita uma indicação por uma empresa do

Estado,  e  não por  ele.  Então é  fundamental  que façamos uma investigação para

sabermos se esses projetos, essas indicações que, às vezes, chegam à Assembleia

partem mesmo daquele que, por direito, tem de exercer o governo de Minas, que é o

Governador Anastasia. Portanto devemos observar isso, porque precisamos defender

o Governador no seu direito de governar.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Sávio Souza Cruz que a mensagem vem

assinada  pelo  Governador  com  o  papel  timbrado  e  o  brasão  do  governo  e  foi

protocolada nesta Casa. Portanto, trata-se de um documento autêntico até que se

prove o contrário.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes de abordar alguns aspectos do governo do Estado, quero cumprir o meu dever

de  prestar  contas  da  nossa  atuação  como  Presidente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos da Assembleia  Legislativa  e  ao  mesmo tempo destacar  que,  nestes  17

anos em que estou nesta Casa, sempre fiz parte dessa Comissão. Honra-me muito

representar  a  população  de  Minas  e  os  colegas  parlamentares  como Presidente

dessa Comissão. Aliás, já a presidiram muitos destacados Deputados, como Adelmo

Carneiro Leão e João Leite. 
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No  passado,  presidiram-na  também  o  Deputado  Nilmário  Miranda,  a  Deputada

Sandra Starling e o Deputado Edson Rezende. Dessa forma, para mim é uma alegria

dar continuidade a essa tradição de haver na Assembleia uma comissão que realiza

uma interlocução muito séria com a sociedade e estabelece o diálogo principalmente

com a parcela mais sofrida e mais vulnerável da sociedade mineira, que muitas vezes

não  tem onde  expressar  sua  dor,  seu  grito,  seu  ai  e  que terá,  nessa comissão,

oportunidade  de  fazer  isso.  Creio  que  cada  comissão  da  Assembleia  tem  sua

importância, tem maneiras diferenciadas de promover a legitimação, como Poder, na

interlocução com a sociedade.

Mas destaco que quem procura a Comissão de Direitos  Humanos são os mais

pobres  dos  pobres.  Hoje,  na  Comissão,  tivemos  a  alegria  de  contar  com  a

participação dos Deputados Delvito Alves, Célio Moreira e Luiz Carlos Miranda. Eles

viram,  num  curto  espaço  de  tempo,  no  momento  do  pinga-fogo,  as  diferentes

denúncias  e  situações  apresentadas  à  Comissão.  No  primeiro  momento,

manifestaram-se  familiares  de  dois  policiais,  da  Serra,  que  foram  indiciados  por

aquele  episódio  do  assassinato,  não  diretamente  por  assassinato,  mas,  sim,  por

questões de prevaricação e de falsidade ideológica; e também o advogado desses

militares.

Eles nos procuraram hoje - já o haviam feito na sexta-feira, no meu gabinete, com a

presença do Ouvidor de Polícia - dizendo que principalmente um deles, o Sgt. Lemos,

teria sido induzido pelos colegas a elaborar aquele relatório como farsa, que tinham

sido diretamente  os  dois  vinculados ao assassinato,  e  também induzidos  por  um

superior, que nem foi ouvido no inquérito. Como é função da Comissão de Direitos

Humanos, e um dos direitos fundamentais é o de se expressar,  e de ter  ampla e

legítima  defesa,  marcamos  para  segunda-feira,  às  10  horas,  um  espaço  para

ouvirmos esses policiais e convocamos a presença de seus superiores. Eles estão

dizendo que vão anunciar  de  quem seriam  as  responsabilidades  pela  elaboração

daquele boletim falsificado, adulterado. Eu disse que o mais grave, evidentemente, é

o duplo assassinato, mas, numa linha de gravidade, a falsificação do boletim fica em

segundo lugar, porque um agente público não pode mentir.

Isso  nos  lembra,  de  forma triste,  o período da ditadura,  quando se torturava e
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matava a pessoa, e dizia-se que era em confronto com as forças da repressão, da

ilegalidade da ditadura militar imposta neste Brasil.

Queremos deixar claro que a Comissão marcou essa oitiva das testemunhas para

que possamos também dar vez e voz. Todos os Deputados que se interessarem em

participar estão convidados. A realização da audiência será na segunda-feira, às 10

horas,  momento  em  que,  como  tudo  indica,  haverá  revelações  surpreendentes.

Entregaram-nos um conjunto de fotos tiradas pelo Ten. Santana depois da operação.

Segundo eles, essas fotos não foram aceitas no inquérito. Tenho as fotos na guarda

da Comissão de Direitos Humanos. 

Deputado  Paulo  Lamac,  Vice-Presidente  da  Comissão,  as  fotos  mostram

claramente -  nelas constam o horário -  que o Jefferson e o Renilson já estavam

mortos. Eles armaram uma farsa quando levaram ao hospital pessoas mortas. As

fotos estão claras. Eles queriam dizer que, quando chegaram, quem os matou já tinha

feito isso. Eles não tiveram nenhum tipo de participação. E, ao mesmo tempo, as

fotos  mostram  um  absurdo,  o  que  falamos:  policiais  tinham  colocado  luvas  para

modificar o local do crime. Pasmem, senhoras e senhores, há uma foto que mostra

um policial de luva. Quero deixar claro que, dentro da nossa linha de prestação de

contas, segunda-feira, às 10 horas, o Ouvidor de Polícia,  o Ministério Público e a

Corregedoria  estarão  presentes  na  Comissão.  Vamos  ter  a  oportunidade  de

desvendar mais um capítulo desse episódio obscuro da violência policial. 

Quero também dizer que nos entristece muito a forma como a luta política é feita

em Minas Gerais. Lamentável termos acesso a uma prova de história, cuja intenção é

avaliar  o  rendimento  de  alunos  do  ensino  médio,  que  permite  uma manipulação

ideológica  tão  grande.  A Constituição  Federal  trata  da  pluralidade  das  ideias  na

educação e na reflexão crítica, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos seus

objetivos, estabelece que o ensino não pode ser manipulado, mas ocorrem absurdos

como os dessa prova de história.  Como professor  de  História  e de Filosofia,  fico

indignado. 

A charge  já  foi  muito  bem  abordada  pelo  Deputado  Rogério  Correia.  Ela  está

reforçando o preconceito contra o movimento sindical. Mas há uma outra questão, o

autor da charge, que se referia a outra questão, teve seu trabalho autoral adulterado.
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Olha aí, policiais adulteram boletins, o que permite também que outras adulterações

grosseiras sejam feitas. O mais importante:  a prova possui outras questões muito

questionáveis.  Como professor  de  História,  vejo  que a qualidade  das  questões  é

duvidosa. O interessante é que a questão que trata de Canudos pega um conjunto de

versos de “Grande Sertão: Veredas”, que eram cantados em Canudos. Recentemente

li  um  livro  maravilhoso  sobre  Antônio  Conselheiro,  de  um  assessor  do  Senado

Federal, um juiz-forano. Mas voltando à questão, pegaram exatamente os versos que

tratam do preconceito religioso, reforçando a idéia do fanatismo religioso de Canudos,

e  não  outras  dimensões,  como  um  movimento  genuíno  e  popular  e  como  um

movimento  de  contestação  política  a  uma  ordem  autoritária,  mas  reforçam  o

preconceito.

Outra questão se refere às privatizações. Apesar de trazer um texto do Biondi, a

conclusão é uma loa, como se a privatização permitisse, como se sobrasse dinheiro

para  investir  em  educação,  saúde  e  segurança  pública  da  Serra.  Quer  dizer,  a

questão louva as privatizações. Não me lembro de tudo, mas identifiquei mais uns

dois pontos questionáveis  na prova. Acredito,  Governador do Estado, que,  se luta

política se faz assim, isso permite que Dilma lance a Rede Cegonha em Minas, e, na

semana seguinte, o governo do Estado ponha uma propaganda na televisão - tirou a

propaganda, pois foi tão vergonhosa -, Mães de Minas, coisa que não existe. 

Vamos tratar  as  questões públicas com seriedade.  A luta política, muitas  vezes,

reclama da radicalização do PT e do Bloco Minas Sem Censura, mas acredito que

não  se  faz  luta  política  dessa  forma,  de  jeito  nenhum.  Isso  é  um  atentado  à

inteligência dos mineiros e das mineiras, principalmente à inteligência dos membros

desta Casa. Não faço luta política desse jeito, mas creio que acabamos respondendo

assim.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Durval Ângelo, gostaria de

parabenizá-lo e dizer-lhe que o Governador Anastasia está carregando o fardo Aécio

2014. É um fardo pesado, e o problema maior é que está ficando pesado para Minas

Gerais, pois o governo não governa, as coisas não aparecem. Trata-se apenas de

uma luta política contra o governo da Dilma. Sendo assim, esse fardo pesado do

Aécio 2014 tem atrapalhado Minas Gerais em um momento em que nem se estão
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discutindo as eleições de 2014. Gostaria de fazer...

O Deputado Durval Ângelo* - E Minas precisa muito do governo federal, da mesma

parceria de que o Aécio se beneficiou. Ele fazia de conta que era irmão do Lula para

ter muitos recursos, mas parece que quer negar isso ao Anastasia. É um absurdo

levar a uma radicalização.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  - E isso é entre amigos; imaginem se

fossem adversários!  O Governador  Anastasia  é um homem de bem, uma pessoa

digna, mas está carregando um fardo político que está atrapalhando o seu governo e,

consequentemente, Minas Gerais.

Deputado Durval  Ângelo,  gostaria  de dizer  a V.  Exa.  que estou com uma outra

prova - depois irei entregá-la para que a examine - destinada aos Diretores de escola.

Eles terão de fazer a prova para ver se estão habilitados a concorrerem à eleição

direta  de  Diretor  de  escola.  São  várias  questões  contendo  muitos  gráficos  que

enaltecem a educação em Minas Gerais. 

O Deputado Durval Ângelo* - Os professores, para acertarem, terão de responder

às  questões  dentro  da  lógica  do  governo.  Aqui  é  um  cantão  suíço  e  não  o

Afeganistão.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Depois do gráfico, perguntam sempre

dessa  forma:  “Qual  é  o  Estado onde a  educação  mais  evoluiu?”  Imaginem se o

Diretor responder: Piauí, Maranhão, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande

do Sul. Ele não poderá... 

O Deputado Durval Ângelo* - Alagoas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Alagoas não pode,  o Diretor  tem de

responder que é Minas Gerais. São três ou quatro questões do mesmo tipo. É essa

guerra  político-ideológica  que o  governo  faz  usando a  máquina  pública  por  meio

desse procedimento. 

Deputado  Durval  Ângelo,  gostaria  de  parabenizá-lo  também  por  sua  ação  na

questão da Serra. Talvez isso explique algo que o ex-Presidente da República não

está entendendo. Não sei se V. Exa. ouviu, mas, sobre a forma como se constituiu a

Oposição, ele diz: “Enquanto o PSDB e seus aliados persistirem em disputar com o

PT  influências  sobre  movimentos  sociais  ou  o  povão,  isto  é,  sobre  as  massas
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carentes e pouco informadas, falarão sozinhos”. Ele quis dizer, então, que o PSDB

tem de abandonar o povão, porque o PT já se apoderou dele.

O Deputado Durval Ângelo* - Perfeito.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - É impressionante. 

Há parlamentos que não têm Deputados como V. Exa.,  que desde muito tempo

trabalha com os mais pobres e desvalidos. Parabenizo V.  Exa. por estar junto ao

povão.

O Deputado Durval Ângelo* - Gostaria de terminar prestando minha solidariedade

ao 1º-Secretário desta Casa, Deputado Dilzon Melo. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva

sofreu algo semelhante quando um funcionário seu passou pela mesma situação,

mas  ficou  concluído  no  mesmo  dia  que  o  Dalmo  não  tinha  nada  a  ver  com  o

processo.  Fui  uma das  primeiras  pessoas  a  prestar,  de  público,  solidariedade ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. É bom que se diga que um funcionário do Deputado

Dilzon  Melo  está  em  processo  de  investigação  relativa  à  venda  de  consultorias

jurídicas a Prefeituras do interior.  Pelo menos essa é a informação que temos. O

funcionário  já  foi  preso,  e  vários  advogados  foram  presos  também.  Segundo

denúncias, entre essas Prefeituras, até Prefeituras do PT estão envolvidas. Portanto,

até que se prove o contrário - tivemos a situação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -,

o Deputado Dilzon Melo é inocente e não tem nada a ver com isso. 

É preciso ter coragem, firmeza e convicção do que fazemos para reafirmar isso.

Não pode pairar nenhuma dúvida. E outra coisa: enquanto o Congresso Nacional tem

impedido  investigações  nesse  sentido,  o  Presidente  da  Assembleia  recebeu  um

telefonema da Polícia Federal e, mais uma vez, autorizou a entrada. É bom que se

diga:  autorizou a entrada.  Tivemos problemas em outros órgãos, como no próprio

Tribunal de Contas e no Congresso Nacional. Já o Presidente da Assembleia não

colocou óbice nenhum à ação.

Então a Casa deve ser transparente, deve ser investigada, mas as matérias não

dizem nem o nome do funcionário,  que seria  um ex-Vereador  de uma cidade do

interior, que não conheço. Mas quem está sendo investigado é o funcionário que seria

o  coordenador  desse  esquema.  Como  no  caso  do  Dalmo,  um  funcionário  foi

indiciado, está sendo processado e logo depois, em dois dias, ficou comprovado que
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o Deputado Dalmo não tinha nada a ver com a questão. Então quero apenas registrar

isso.

Acabamos de votar no Dilzon. Somos seus amigos e não podemos esconder isso

ou bancar o avestruz, como se o problema não fosse da Assembleia. O problema é

da Assembleia, e o Presidente abriu as portas para que a investigação fosse feita.

Isso é democracia; é Estado Democrático de Direito. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado  Fred Costa*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  senhoras  e

senhores presentes, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, boa

tarde. É com muita satisfação que venho hoje fazer uso da tribuna para dividir com os

nobres  pares e  também com os  belo-horizontinos  e  com todos os  mineiros  duas

grandes  notícias.  São  obras  importantes  para  Belo  Horizonte  e  também  para  a

Região Metropolitana que nós, belo-horizontinos, esperávamos há vários anos e que

o poder público federal, sobretudo, que assumiu o compromisso no PAC de realizar

uma dessas obras, não foi eficaz o suficiente para fazê-lo. Em duas ações distintas,

sem  um  único  centavo  de  recurso  público,  conseguimos  viabilizá-las.  Cito  aqui,

primeiramente,  uma  construção  que  ocorreu  durante  o  meu  mandato,  já  como

Vereador  de  Belo  Horizonte,  no  segundo  semestre  do  ano  passado,  quando

procuramos o Ministério Público, na pessoa do competente Dr. Luciano Badini, da

Dra.  Marta  e  da  Dra.  Cláudia;  também  os  construtores  que  atuam  na  área  da

construção civil em Nova Lima, representados pela associação do Vila da Serra; e a

sociedade civil organizada: os moradores, sobretudo, dos condomínios de Nova Lima

e também do Bairro Belvedere e adjacências.

É  fato.  O  problema  do  trânsito,  não  apenas  em  Belo  Horizonte,  na  Região

Metropolitana, mas também em todos os grandes e médios centros do Estado de

Minas Gerais, interfere negativamente, de forma considerável, na qualidade de vida

das pessoas. 

Mas, na mencionada localidade em especial, diariamente passam cerca de 80 mil

veículos  de  passeio,  além  de  inúmeros  ônibus.  As  pessoas  que  residem  nos

condomínios de Nova Lima já relataram que, no horário do almoço e no final da tarde,



1005
____________________________________________________________________________

chegam a demorar  1 hora  para  se deslocar  até  o trevo  do  BH Shopping.  Isso é

inadmissível.

No passado, tentamos incluir essas obras no Orçamento Participativo da Prefeitura

de Belo Horizonte. Entre cinco obras apresentadas como alternativas, ficamos em

segundo lugar. Infelizmente, isso não foi suficiente. Na oportunidade, após investidas

junto  ao  poder  publico,  o  então  Presidente  Lula,  por  meio  de  seus  Ministros,  se

comprometeu  a  incluir  no  PAC  aquela  importante  obra  que  perfazia  o  valor  de

R$30.000.000,00,  que minimizaria muito o impacto e ofereceria qualidade de vida

melhor  para  milhares  e  milhares  de  pessoas  que  ali  residem  e  por  ali  passam

diariamente. Mais uma vez, ficou só na promessa, e tivemos de nos mobilizar para

buscar uma alternativa viável, o que considero uma quebra de paradigma. Quando

temos que conviver com promessas falaciosas, a alternativa passa a ser tão somente

não depender do poder público. Então, conseguimos R$3.000.000,00 depositados em

juízo, e reconheço o papel da Assembleia Legislativa à época, principalmente dos

Deputados  João  Leite  e  Sávio  Souza  Cruz.  No  processo  de  expansão  do  BH

Shopping,  após  o  licenciamento  por  parte  do  Município  de  Belo  Horizonte,

conseguiram submeter o empreendimento ao licenciamento estadual. Dessa forma,

como medida compensatória, foram obrigados a depositar o valor de R$3.000.000,00

em juízo. Esse depósito ainda se encontra em conta judicial,  e o dinheiro está se

valorizando.

Causa-me enorme alegria informar que, na semana passada, assinamos o termo de

compromisso. Após inúmeras reuniões,  ficou acertado que os empreendedores do

Vila da Serra vão fazer um aporte de recursos para garantir a trincheira de retorno na

MG-30, sentido Nova Lima - Belo Horizonte, BR-356. A construção dessa trincheira

ficará  em  aproximadamente  R$8.000.000,00,  mas  será  feita  sem  um  centavo  de

recurso público.  Eles usarão o seu “know how”,  dispensando licitação por  não se

tratar de recurso público, utilizarão os R$3.000.000,00 depositados pelo BH Shopping

e investirão o restante - cerca de R$5.000.000,00. Entregarão ao morador de Belo

Horizonte, sobretudo do vetor sul, aqueles que residem em Rio Acima, Nova Lima e

adjacências, essa tão esperada obra que o governo federal não foi capaz de fazer,

honrando sua promessa.
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Além disso, trago outra grande notícia proveniente desse acordo. Eles também vão

arcar  com  R$800.000,00  para  fazer  algo  que  é  fundamental  e  que  gestores

sucessivos desconsideraram. 

Por isso houve ocupação desordenada em vários locais, como em Belo Horizonte,

onde  há  residências  unifamiliares  e  multifamiliares  -  comércio  e  residência

multifamiliar em um mesmo espaço, fazendo com que nós, cidadãos, soframos com o

impacto arquitetônico, ambiental, visual, sonoro e de trânsito.

O que vamos fazer lá? Vamos realizar um estudo.  Assim saberemos planejar e

elaborar a ocupação do solo, futuras intervenções em áreas para garantir o recurso.

Espero que no futuro o poder público honre o seu dever e arque com as futuras

intervenções. O fato é que, com o esforço e a seriedade do Ministério Público,  a

galhardia  dos  representantes  das  associações  de  bairros  e  o  compromisso  dos

construtores com a cidade, conseguimos finalmente viabilizar essa importante obra

para a cidade.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Fred Costa. Isso é uma

vitória.  Ficamos aguardando o dinheiro de mentirinha do governo federal.  São um

monte de mentirinhas do governo federal. O que realmente ficou foi o dinheiro da

expansão do BH Shopping e agora dos empreendedores, da liberação do Vale do

Sereno que o Prefeito do PT fez irresponsavelmente. Agora os empreendedores terão

de pagar uma obra de aproximadamente R$8.000.000,00, que melhorará o trânsito

da região. Quero dizer que ficamos esperando o dinheiro do governo federal,  que

dizia que era hoje, amanhã. Dilma anuncia. 

Isso é como a casa dela, o Minha Casa, Minha Vida. Estamos ingressando com um

requerimento  para  que  o  Ministério  Público  investigue  as  casas  construídas  pelo

governo  federal  em  Governador  Valadares.  As  casas  são  de  mentirinha,  estão

desmanchando, Deputado Fred Costa. Peço que V. Exa. assine esse requerimento

com o Deputado Célio Moreira. Estamos encaminhando ao Ministério Público para

que investigue o governo federal pelas casas de mentirinha que construiu. O governo

federal,  V.  Exa.  expôs  isso  muito  bem,  está  ficando  especialista  em  mentiras.

Anunciaram a Rede Cegonha. Por que o Anastasia, o nosso Governador, está criando

o Mães de Minas? Porque todo o mundo sabe que cegonha é de mentira, quem cuida
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da criança é a mãe mesmo, é ela quem espera, amamenta e cria. Não existe essa

coisa de cegonha. O governo federal vem com um monte de mentirinhas, como o

dinheiro para a trincheira do Belvedere. A luta foi de Bira, da Associação dos Amigos

do Belvedere, do Valmir, do nobre e incansável Promotor Luciano Badini e também,

Deputado Sávio Souza Cruz, do Deputado Fred Costa, que desempenhou importante

papel. Estão todos lutando pela trincheira do Belvedere, como o Vereador Heleno,

menos o governo federal, que é mentirinha. Convoco a todos da base de sustentação

do governo na Assembleia a ingressarmos com ação no Ministério Público para que o

PT, o PMDB, o governo federal expliquem por que as casas construídas com dinheiro

público  em  Governador  Valadares  estão-se  desmanchando.  Isso  é  uma

irresponsabilidade. Vamos à Justiça para que o governo federal dê explicações sobre

aquelas casas de mentirinha.

Parabéns, Deputado Fred Costa, isso é uma grande vitória, não de V. Exa., mas de

Belo  Horizonte  e  contra  o  PT  de  Nova  Lima,  o  Prefeito  Carlinhos,  que

irresponsavelmente permitiu a construção de tudo naquela região, provocando caos

no trânsito e na vida da pessoas. Parabéns.

O Deputado Fred Costa* - Obrigado, Deputado João Leite. Restam-me apenas 2

minutos e 50 segundos. Ficamos entusiasmados diante dessas notícias tão boas, que

não  são  corriqueiras,  diante  da  incapacidade,  sobretudo,  do  poder  público,  do

governo federal.  Quero fazer coro com o Deputado João Leite.  Deputado, pasme:

quando  garantiram  que  estava  incluído  no  PAC  o  recurso  para  essa  obra,  fui  a

Brasília para ter certeza disso. Deparei com a seguinte notícia: o recurso garantido

para a obra era de R$400.000,00. 

Agora estamos diante de um milagre. Jesus Cristo multiplicou os pães, o governo

federal  multiplicaria  os  R$400.000,00  e  faria  deles  R$30.000.000,00  para  a  tão

esperada  obra.  Diante  da  notícia  que  tivemos,  não  nos  restou  alternativa  senão

garantir junto à iniciativa privada o recurso para fazer a obra.

Já lhe concederei aparte, nobre Deputado. Também queria externar minha alegria e

dividir  com  os  colegas  a  notícia  de  que  conseguimos  também  a revitalização  do

Conjunto IAPI sem gastar um único centavo de recurso público.

Como não disponho de mais tempo, vou-me inscrever novamente para mostrar aos
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colegas como foi essa construção, a fim de buscarmos essa alternativa também para

outras necessidades do Estado.

Antes de conceder aparte, citarei rapidamente algo que inicialmente foi motivo de

preocupação de minha  parte.  Procurei  certificar-me sobre  as  denúncias  feitas  no

jornal  “O  Tempo”,  porque  tenho  enorme  apreço  e  admiração  pelo  modelo

implementado pelo Governador  Aécio Neves,  modelo que tem continuação com o

Prof. Anastasia, competentíssimo técnico e político. Tais denúncias referem-se ao fato

de  que  o  governo  do  Estado  teria  jogado  fora  material  valioso.  Graças  a  Deus,

procurei  a  Funed  e  obtive  o  que  esperava  de  um  governo  transparente  e

comprometido  com  o  desenvolvimento,  que  tem  seriedade  no  trato  do  recurso

público. Eles me apresentaram todas as informações necessárias para que não paire

qualquer tipo de dúvida.

Quero dizer aos colegas que a linha de produção dos medicamentos da Funed está

paralisada desde 2004, ano em que eu e Paulo Lamac fomos eleitos Vereadores em

Belo Horizonte. Sr. Presidente, para concluir, a partir desse período, o próprio jornal

traz  essa  informação,  eram  necessárias  algumas  reformas  no  espaço  para

adequação. Assim foi feito pela Funed. A partir disso, o que deveria ser feito? Garantir

que fossem fornecidos os xaropes e outros itens que necessitavam da sacarose para

serem feitos pela Funed ou por terceiros. O que aconteceu? Em 2005 e 2006, como

prevê a lei, foi feita licitação. Nesse contrato, à empresa vencedora cabia somente

fazer  o  remédio.  Ela  receberia  a  matéria-prima  da  Funed.  O  que  a  Funed  fez?

Comprou a matéria-prima - a sacarose e outros componentes - também por meio de

licitação. Mas, infelizmente, para prorrogar o contrato, que venceu no final do ano, a

empresa  pediu  preços  exorbitantes,  que  estavam  em  desconformidade  com  o

mercado  e  que gerariam imenso  ônus  aos  cofres  públicos.  O  que  a  Funed  fez?

Tentou  negociar  insistentemente,  demonstrando  seu  compromisso  em  atender  o

cidadão e seu respeito pelo dinheiro público. O que foi feito? Na época, a Funed

acenou a outros laboratórios oficiais a possibilidade de fornecer essa matéria-prima,

já que ela tem prazo de vencimento. Não havendo quem se habilitasse,  procurou

outros tantos laboratórios para fazer a doação e até mesmo para trocar por produtos,

a fim de oferecer os remédios ao cidadão.
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Infelizmente, Sr. Presidente, ninguém se habilitou a receber esse produto. O que foi

feito? Todo esse produto, com o devido cuidado para não promover nenhum tipo de

poluição,  sobretudo,  ou  risco  a  terceiros,  foi  embalado  e  depositado  no  aterro

sanitário, como deve ser feito. Posteriormente, o governo do Estado apresentou ao

Ministério Público, a quem de direito, todas as informações. Dessa forma, não paira

qualquer tipo de dúvida em relação à seriedade e ao comprometimento do governo

do Estado.

Agradeço a compreensão, Presidente, e peço desculpas por ter demorado tanto.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bruno Siqueira.

O Deputado Bruno Siqueira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

antes de fazer meu pronunciamento, gostaria de conceder aparte ao nobre Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Bruno Siqueira, agradeço a V.

Exa. Não poderia deixar de comentar um episódio relatado pela imprensa do Estado,

o qual me chamou a atenção, uma vez que fato como esse é inconcebível nos dias

atuais. A matéria começa ao som da música de Vinícius de Moraes: Era uma casa

muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Parece uma poesia, mencionando

uma parte da música, que se tornou realidade para os moradores de Governador

Valadares. Vejam bem: a Prefeitura de lá, em parceria com o governo federal, por

meio do programa Minha Casa, Minha Vida, construiu 96 moradias. Dessas, 14 estão

condenadas,  conforme  dados  de  2010.  As  pessoas  que  estavam  nas  casas  que

corriam o risco de desabar foram retiradas de lá, pois se isso ocorresse poderia matar

as famílias e suas crianças. Em decorrência de um programa - pasmem os senhores -

vieram a Minas Gerais o então Presidente Lula e a candidata Dilma para inaugurarem

uma das casas, que foi filmada e serviu de publicidade para o programa. Refiro-me a

uma das  14  casas  que  estão  caindo,  tendo  sido  esta  interditada  pelo  Corpo  de

Bombeiros. Isso, Sr. Presidente, não pode - e não vai - ficar dessa forma. Estamos

apresentando requerimento solicitando que o Ministério Público intervenha, pois se

trata de dinheiro público jogado fora. É desrespeito, além de risco à vida das famílias



1010
____________________________________________________________________________

que compraram as casas e que lá estão morando. Essas famílias não têm a felicidade

de morar em uma casa, além disso compraram a morte.

Agradeço a V. Exas. e aviso aos nobres pares desta Casa que apresentaremos

requerimento ao Ministério Público, referente às 96 casas, das quais 14 estão sendo

interditadas.  Essas  casas  foram  construídas  em  2010,  não  faz  nem  um  ano.  O

governo  veio,  fez  a  festa  e  deixou  famílias  com  o  risco  de  morte,  o  que  é

inconcebível.  Apresentaremos requerimento à Casa, porque o projeto Minha Casa,

Minha vida se tornaria,  nesse caso, em Minas Gerais,  Minha Casa, Minha Morte.

Obrigado, Deputado. 

O  Deputado  Bruno  Siqueira*  -  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  mineiras  e

mineiros,  infelizmente  farei  um  pronunciamento  que  não  gostaria  de  fazer.  Fui

surpreendido, no último sábado, por algumas reportagens estampadas nos jornais de

Minas  Gerais  a  respeito  do  ex-Deputado desta  Casa  Legislativa  e  ex-Prefeito  da

minha cidade natal, Juiz de Fora, Alberto Bejani. Diz a manchete, de sábado último,

do jornal “Hoje em Dia”: “Após prisão, Bejani ensaia voltar às urnas. Caminho legal

está  livre.  Ex-Prefeito  de  Juiz  de  Fora  foi  acusado  em  2008  de  desviar  verbas

públicas”. E o ex-Prefeito ainda debocha: “Se continuar assim, não vejo dificuldade

em ser eleito”. Isso está no jornal “Hoje em Dia”. Qual é o motivo de eu trazer para

esta  Casa  tal  debate  e  discussão?  Eu  o  faço  porque,  infelizmente,  as  leis  que

estavam  em  vigência  no  Brasil,  principalmente  na  década  de  90,  foram  as

responsáveis,  assim como esta Casa -  ele era parlamentar -,  pelo fato de ele ter

assumido  mandato  a  partir  de  janeiro  de  2005  e  ter  destruído,  moral  e

administrativamente, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. 

Se hoje, em Juiz de Fora, há buracos e sujeira e não ocorre o desenvolvimento que

gostaríamos, sem dúvida alguma o ex-Prefeito  e ex-Deputado desta Casa Alberto

Bejani  é  o  grande  responsável.  Preciso  mostrar  aos  senhores  parlamentares e  à

população de Minas Gerais o que ele fez na primeira administração, de 1989 a 1992,

fruto  de  um processo assinado,  à época,  pelo então  Procurador-Geral  de  Justiça

Adjunto, que hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr.

Alceu José Torres Marques.

Alguns trechos desse documento dizem o seguinte: havendo tomado posse com
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apenas um veículo em seu nome, dois anos após, em 31/12/90 - há mais de 20 anos

-, o Sr. Alberto Bejani já era proprietário de três linhas telefônicas, três automóveis,

uma fazenda, três lotes em áreas nobres de Juiz de Fora, com uma mansão edificada

em  um  deles,  animais  de  tração  e  cavalos  de  raça,  um  barco  de  luxo

permanentemente ancorado em Angra dos Reis com o nome Até Que Enfim. O barco

do Sr. Alberto Bejani, dois anos após ter tomado posse na Prefeitura de Juiz de Fora,

quando  não  tinha  nenhum  bem,  chamava-se  Até  Que  Enfim.  Isso  além  de  uma

emissora de rádio. Para que as senhoras e os senhores tenham noção, segundo o

Ministério Público o Sr. Alberto Bejani tinha, em confronto com seus efetivos gastos

mensais, despesas financeiras, nenhum lastro em relação a essas contas bancárias.

Em fevereiro de 1989, ele recebeu de salário NCz$3.661,00 e gastou NCz$7.593,00.

Mês a mês, existia um grande aumento dos seus gastos, sendo que, em janeiro de

1990  -  um  ano  depois  -,  como  tínhamos  inflação,  ele  recebeu  de  salário

NCz$32.000,00  e  gastou  -  despesas  a  descoberto  -  NCz$6.564.708,00.  Em

dezembro  de  1990,  ele  recebeu  NCz$700.000,00  em  salário  e  gastou

NCz$20.000.000,00 a descoberto.

Por  que  trago  isso  aos  nobres  pares?  Porque  esse  processo  até  hoje  não  foi

julgado. Não estou dizendo que ele é culpado nem que é inocente, mas a Justiça tem

que  julgar  e  determinar  se  ele  é  culpado  ou  inocente  em  relação  ao  primeiro

processo.  Após  isso,  ele  foi  eleito  Deputado  Estadual,  esteve  nesta  Casa,  e,

infelizmente, como Prefeito de Juiz de Fora; foi preso, destruiu a Prefeitura de Juiz de

Fora moralmente e administrativamente.

Aí ocorrem duas situações: um contrato com o chamado Grupo Sim, um processo

que  está  na  Justiça.  Esse contrato  merece  especial  atenção.  Denunciamos  esse

contrato em 2007 junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitamos

uma  CPI  em  2007  e,  em  2008,  numa  CPI,  provamos  que  existiam  várias

irregularidades, porque o Grupo Sim foi contratado pela Prefeitura de Juiz de Fora por

R$6.000.000,00, sem licitação - pasmem, Srs. Deputados -, renovando o contrato por

mais  R$6.000.000,00,  até  que  o  ex-Prefeito  foi  preso.  Hoje  isso  é  objeto  de  um

processo.

Para ficar mais claro tudo o que estou dizendo e como esse cidadão está hoje, uma
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vez que a Ficha Limpa não está valendo para quem ainda não teve uma condenação,

ele renunciou ao mandato, parecendo que para ele a Ficha Limpa iria valer. Esse

cidadão foi pego num vídeo, e é só acessar o “youtube” e buscar, “Alberto Bejani”,

que qualquer cidadão poderá verificar. 

Nesse vídeo ele diz: “Não, a primeira tarifa não. O primeiro aumento é meu”. Esse

vídeo  diz respeito  ao  momento  em  que o  Sr.  Alberto  Bejani  conversava com um

empresário de empresas de ônibus de Juiz de Fora, negociando o aumento da tarifa

de ônibus. Naquela data, a tarifa de ônibus de Juiz de Fora passou de R$1,30 para

R$1,55, ou seja, um aumento de R$0,25. Então, R$0,25 multiplicado por oito milhões

de  pessoas  que  utilizam  por  mês  o  transporte  coletivo,  perfaz  um  total  de

R$2.000.000,00, que as empresas de ônibus receberiam naquele momento. Quando

diz “Não, a primeira tarifa não. O primeiro aumento é meu.” estava induzindo uma

negociação  em  que  R$2.000.000,00  poderiam  ir  para  o  seu  bolso.  Isso  está  no

relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Juiz de Fora,

está no “youtube”, é só os senhores e as senhoras verificarem “Alberto Bejani”, foram

negociações sobre a tarifa de transporte coletivo urbano, envolvendo a população de

Juiz de Fora. Quem pagou essa negociata, infelizmente, foi o povo de Juiz de Fora,

as pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano naquela cidade.

É um absurdo verificarmos, pelos jornais, que esse cidadão quer ensaiar uma volta

às urnas. A Justiça precisa definir-se, julgar o primeiro processo. Faz quase 20 anos

que ele saiu da Prefeitura de Juiz de Fora pela primeira vez. É preciso que os outros

processos  relacionados  à  sua  segunda  prisão  sejam  julgados.  Há  esses  indícios

fortíssimos de irregularidades que ocorreram na segunda administração. 

Então,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  precisamos  esclarecer  isso.  Os

parlamentares  desta  Casa  têm  de  saber  quem  é  Alberto  Bejani.  Os  dirigentes

partidários de Minas Gerais têm de saber quem é Alberto Bejani. A Justiça precisa

julgá-lo, determinar se é inocente ou culpado, mas precisa julgá-lo. A cidade de Juiz

de Fora, os cidadãos da minha cidade Natal, a população de Minas Gerais conclama

para que seja julgado. Pode ser absolvido ou condenado, mas que não fique sem um

julgamento, que queremos isento. Não queremos que ele seja condenado. Queremos

que seja julgado. 
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Infelizmente, vai-se protelando o julgamento. Fará 20 anos que ele saiu da primeira

administração para retornar à Prefeitura e fazer  tudo que fez, destruindo a nossa

cidade de Juiz de Fora e debochando daquela população nesse vídeo do “youtube”. É

só as senhoras e os senhores verificarem.

Então,  Sr.  Presidente, é muito importante que possamos, exatamente, alertar  os

dirigentes  partidários  de  Minas  Gerais,  os  parlamentares  desta  Casa.  Esperamos

mesmo que a Justiça possa acelerar esse processo, fazer um julgamento isento e,

sobretudo, dar uma resposta à sociedade mineira e brasileira, para que aqueles que

exercerem um cargo público, que administrarem um Município não utilizem isso para

o bem próprio.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Primeiramente, Deputado, cumprimento-o e

quero dizer que suas palavras são eloquentes e fazem com que a cidadã e o cidadão

do  Estado  de  Minas  Gerais  reconheçam  que  podem  contar  com  um  Deputado

preocupado com sua cidade e com seu Estado. 

Agradeço o  aparte.  Essa  transparência  e  essa  conversa  com  a  população  são

fundamentais. 

A exemplo do discurso que fez em Juiz de Fora, Contagem é um assunto que me

tem  preocupado  muito.  Abri  um  jornal  de  Contagem  do  mês  de  abril  e  fiquei

impressionada  com  a  matéria  “Caos  na  administração.  Sind-UTE  denuncia  erro

generalizado e contínuo no pagamento de servidores”.

Deputado Bruno Siqueira, se não houver Deputados e Deputadas que realmente

utilizem esta tribuna,  como o senhor fez,  para defender  o povo de Minas Gerais,

especificamente o de Juiz de Fora, fica difícil para professores e para a população

verem seus problemas,  não ficarem na invisibilidade e não caírem na indiferença

administrativa. É importante que o que foi dito realmente seja levado em conta para

demonstrarmos que estamos atentos aos problemas da população.

Imagine  que  centenas  de  servidores  de  Contagem  tiveram  atraso  em  seu

pagamento.  Isso  parece  brincadeira  de  1º  de  abril,  mas  não  é.  A população  e

servidores  públicos  de  Contagem  ficaram  indignados  com  a  nova  empresa  de

recursos humanos, que, no início de fevereiro, por erro, deixou de pagar a centenas

de  funcionários  da  Prefeitura.  Pensamos  que  são  simples  erros,  pois  erros
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acontecem, Deputado Bruno Siqueira. No entanto, por incrível que pareça, esse não

foi um erro simples. Acredite, em março novamente ocorreram mais problemas para

os servidores  públicos,  professores,  professoras e cantineiras.  Essa gente sofrida

teve parte de seu salário  retido,  não receberam tudo a que tinham direito porque

ocorreram problemas no sistema. Parece que não existe uma pessoa responsável

pelo sistema, para que o sindicato se responsabilize pelo erro.

Deputado Bruno Siqueira, gostaria de pedir mais 1 minuto para ler a matéria do

jornal para que a mesma fique registrada nos anais desta Casa. Além disso, peço

tolerância  por  parte  da  Mesa,  serei  rápida.  O  pronunciamento  do  Deputado  é

importante  para  esclarecer  que  é  possível  existir  uma  Casa  Legislativa  que  se

preocupe com o seu povo. Não podemos permitir que aconteça em Contagem o que

aconteceu  em  Juiz  de  Fora.  Contagem  está  com  um  problema  gravíssimo:

contrataram uma nova empresa de recursos humanos.  Gostaria  de saber  de que

forma essa empresa foi contratada e qual foi a técnica de seu trabalho, já que causou

tantos problemas aos servidores.

Sr. Presidente, utilizando o momento que me concedeu e adentrando no assunto da

transparência, lerei rapidamente a matéria do jornal: “Antes fosse uma brincadeira de

1º de abril, mas infelizmente, o caos que se instalou no setor de recursos humanos da

Prefeitura de Contagem é a mais pura verdade’. Assim começa a correspondência

enviada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem - Sind-

UTE -, denunciando o que se chama de caos na Prefeitura”. O senhor bem percebeu

o caos ocorrido lá e o tanto que é ruim ter o nome da nossa cidade no jornal, mas,

infelizmente, é preciso falar. “Segundo o sindicato, pelo terceiro mês consecutivo, os

servidores  são  desrespeitados  nos  seus  direitos  mais  elementares,  ficando  sem

receber seus vencimentos ou recebendo valores errados. E a maioria não consegue

sequer entender o que está descrito em seu contracheque. ‘É possível que ocorra,

eventualmente, uma falha no lançamento de dados, mas o que tem acontecido na

Prefeitura nos últimos três meses é o erro generalizado e contínuo. E o pior é que

ninguém se responsabiliza por ele’”.

Deputado  Bruno  Siqueira,  conforme  se  pode  ver,  ficamos  indignados  e  nos

perguntamos:  como  é  possível  acontecer  um  caos  desses  numa  cidade?  É
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importante defender o nosso povo e nossos servidores e falar a verdade, doa a quem

doer,  pois  a Prefeita  de  Contagem é uma pessoa maravilhosa e fez um trabalho

brilhante. No entanto, colocou o pé na jaca e tem metido as mãos pelos pés fazendo

coisas que não deveria. Isso ocorreu não apenas nesse caso, mas no das Funecs,

que foram fechadas.  Como se  não bastasse a  falta  de valorização da educação,

ainda por cima percebemos que a culpa foi jogada em um programa de computador,

o que é mais grave.

Gostaria de citar  apenas mais três linhas da matéria:  “No mesmo período, cada

servidor teve que comparecer ao setor de recursos humanos e gastar horas numa fila

para  pegar  uma  autorização”.  E  o  que  é  pior,  Sr.  Presidente,  mudanças  na

nomenclatura  dos  cargos  apareceram  no  contracheque,  vários  Diretores  foram

desfiliados  do  sindicato,  além  de  ocorrer  descontos  de  Imposto  de  Renda  sobre

gratificação,  o  que  é  inconstitucional.  Acham  que  uma  empresa  dessa  tem

capacidade técnica para cuidar da vida do povo? 

Para encerrar, já agradecendo à Mesa a tolerância e aos Deputados a paciência,

creio que é importante intercedermos, encontrarmos soluções e sabermos investigar.

Que empresa nova é essa que não tem capacidade para rodar um contracheque?

Que capacidade tem essa empresa que não consegue nem ter uma folha do recurso

humano para emitir o salário do servidor? Em vez de descontar no INSS desconta no

sindicato e em outros serviços. Esses erros banais e grosseiros põem em risco a vida

de todos os servidores.

Sr.  Presidente,  agradecemos  novamente  a  paciência  e  tolerância.  É  possível

utilizarmos  esta  tribuna  para  defender  o  nosso  povo.  Deputado  Bruno  Siqueira,

parabéns.  Em  defesa  do  povo  de  Contagem  e  Juiz  de  Fora,  agradeço-lhe  por

conceder-me este  aparte.  Espero  que  investiguemos  essa  empresa que  não tem

capacidade para mexer com a folha de pagamento nem de emitir um contracheque

correto, prejudicando o sindicato e o servidor. Como se não bastasse, fechou várias

Funecs. Todos os dias falarei sobre isso. Enquanto não reabrirem todas elas, não me

calarei  para  defender  o  povo de  Juiz  de  Fora  e  de  Minas  Gerais.  Certamente  o

Deputado Bruno Siqueira também não. 

O  Deputado  Bruno  Siqueira*  -  Obrigado,  nobre  Deputada  Liza  Prado.  Sr.
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Presidente, obrigado. Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado Célio

Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, cumprimento

todos aqueles que acompanham nossos trabalhos em Plenário pela TV Assembleia,

assim como os visitantes da Assembleia Legislativa. Na parte da manhã, Deputados

João Leite e Bonifácio Mourão, relatamos, mais uma vez, o que foi anunciado pelo

grande jornal de Minas sobre a situação das casas em Valadares. Estive pensando,

Deputado Bonifácio Mourão, que ela parece com aquela história dos três porquinhos:

Palhaço, Palito e Pedrito. O Lobo Mau soprou a casa do Palhaço e este correu para a

casa do Palito, que sentiu um pouco de segurança. Só que o Lobo Mau soprou e

derrubou a casa do Palito. Então os dois correram para a casa do Pedrito, que era

feita de pedra. O Lobo Mau a soprou, mas ela não caiu. Só que as casas que foram

entregues em Valadares  não são como a  do  Pedrito.  Na verdade,  não é preciso

soprar muito, pois essas casas estão caindo. Fui aqui questionado pelo Deputado da

Oposição dizendo que o governo de Minas não tinha construído casa. Gostaria de dar

uma informação. Desde 2005, na excelente administração do ex-Governador Aécio

Neves,  que  hoje  é  nosso  Senador  e  Líder  no  Senado  Federal,  foram  entregues

25.846 casas. Aliás, Deputado Duarte Bechir, no dia 14 de abril, serão entregues 30

casas na cidade de Iraí de Minas; e, no dia 15, mais 30 em Bom Jardim de Minas.

Com essas 60 residências, serão entregues 25.906 casas pelo governo de Minas

Gerais. Outras 5 mil estão sendo construídas em todo o Estado. Então, somadas, de

2005 até o final  de 2011,  serão entregues mais de 30 mil  casas.  Portanto não é

verdadeiro o que foi dito aqui, que o governo não entregou nenhuma casa. Há os

dados. Deputado André Quintão, essa é uma informação, porque houve Deputado

que disse aqui que o governo não as entregou. E posso garantir, Deputado Duarte

Bechir:  se  o  Lobo  Mau  soprar,  a  casa  não  cai.  As  famílias  estarão  protegidas,

seguras, e, com certeza, satisfeitas.

Foi no período da manhã também, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, discutida a

questão do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável  das
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Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - e do Bolsa Verde, que não

foi e não está sendo feito nada. Então, para conhecimento de V. Exas., de todos os

que  acompanham  nossos  trabalhos  pela  TV  Assembleia  e  dos  que  visitam  a

Assembleia Legislativa, gostaria de prestar algumas informações sobre o que está

acontecendo. Há alguns Deputados da Oposição que, no dia em que não falam mal

do ex-Governador Aécio Neves, não ficam contentes. E há Deputado que está, todo

dia,  falando mal  do Governador  e  perdeu a eleição passada porque o  povo não

acreditou e não estava acreditando no que ele dizia. Então existe aquela situação em

que o Hitler batia na mentira para tentar fazer com que virasse verdade. E há também

aquelas pessoas que acham que para a sua luz brilhar é preciso apagar a luz dos

outros. Portanto, estamos aqui para trazer a verdade. Houve relatos de Deputados

falando mal da imprensa mineira, que é respeitada não só no Brasil, mas em todo o

mundo; de jornais e de jornalistas. Estão tentando passar uma mentira que todos os

que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa sabem que não é verdade.

O governo  do  Estado  de Minas  Gerais,  conduzido  pelo  Governador  Anastasia,  é

democrático, transparente. E o ex-Governador Aécio Neves, hoje nosso Senador, fez

um trabalho com toda transparência, por isso obteve excelente votação no Estado e

hoje  representa  Minas  Gerais,  despontando  como  grande  liderança  nacional.

Deputado Bonifácio Mourão, como V. Exa. sabe, o Fhidro tem por objetivo dar suporte

financeiro a projetos e programas que promovam a racionalização do uso da água e a

melhoria dos cursos d’água. Criado em 1999, o Fhidro foi regulamentado em 2006

pelo Decreto nº 44.314 e pela Resolução Conjunta Semad-Igam nº 817. O Fhidro é

subsidiado pelo Orçamento do Estado, que é a principal fonte, pela transferência de

fundos federais e verbas provenientes e pela cota de 50% destinada ao Estado a

título de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios para geração

de energia elétrica. Para 2011, Deputado Bosco, o Fhidro tem um orçamento de 30

milhões: para projetos que contemplem ações voltadas para cadastro de usuários de

recursos  hídricos,  de  2  milhões.  E  mais:  para  sistema sobre  recursos  hídricos,  3

milhões; recuperação de nascentes, áreas de recarga hídrica, áreas degradadas e

vegetação de matas ciliares, 8 milhões; saneamento, 5 milhões; convivência com a

seca, 10 milhões; e demandas espontâneas, 2 milhões. 
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O prazo para apresentação dos projetos terminou no dia 15/11/2010, e 66 projetos

estão  em  análise.  Até  março  deste  ano  foi  aprovada  a  execução  de  oito  novos

projetos,  com investimentos  de  R$7.200.000,00,  beneficiando as Bacias  dos  Rios

Paraopeba, Paraibuna e Verde Grande, Riacho da Ponte e a sub-bacia do Ribeirão

dos  Burros.  No  total,  107  projetos  já  foram  aprovados  e  estão  em  execução.

Deputado Duarte Bechir, em 2009 houve um repasse de recurso do Fhidro para as

obras dos Municípios mineiros afetados pelas precipitações naturais de 2008 e 2009.

A execução se deu mediante um acordo de cooperação, firmado entre as Secretarias

de Meio Ambiente e de Transporte e Obras públicas, baseado na lei que instituiu o

fundo.  A norma  prevê  a  utilização  de  seus  recursos  para  a  execução  de  obras

emergenciais de controle de erosão do solo e de prevenção de inundações. 

E aí o Bolsa Verde está sendo muito questionado. Foi apresentado requerimento

solicitando informações ao governo.  Informo que tenho essas  informações aqui  e

posso passá-las. O programa Bolsa Verde foi instituído pela Lei nº 17.727, de 2008, e

regulamentada pelo Decreto nº 45.103, de 2009, com o objetivo também de estimular

e premiar posseiros e pequenos agropecuaristas, mediante o pagamento por serviços

ambientais. Portanto, temos aqui as cidades e os projetos aprovados. Antes de levar

mais informações ao conhecimento de V. Exas., concedo aparte ao Deputado Duarte

Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputado  Célio  Moreira,  não  poderia

deixar  de compartilhar com V.  Exa.  este momento. O que faz a Oposição a todo

instante  é  trazer  denúncias  vãs,  infundadas,  descabidas  e  opositivas,  a  fim  de

conturbar e desmerecer o crescimento vertiginoso de Minas Gerais. V. Exa., ao trazer

os  números  ao  conhecimento  dos  demais  pares,  como também  à boa  parte  dos

mineiros por meio da TV Assembleia, dá amostra de como deve ser feito um trabalho

que  preza,  primeiramente,  pela  responsabilidade  da  informação  e  pela  sua

credibilidade.  Portanto,  V.  Exa.  nos brinda com credibilidade,  pela  publicação dos

dados que estão à disposição e que não precisariam ser fruto de requerimento. Hoje

V. Exa. presenciou que, ao se discutir o requerimento, antecipava-se o julgamento da

questão, mas V. Exa. traz os números de forma clara. Deputado Célio Moreira, faço

parte com V. Exa. da Comissão de Meio Ambiente, quero tão somente, visto que o
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tempo está escasso,  parabenizá-lo,  porque isso é trabalhar  de  forma coerente  e,

acima de tudo, responsável. Parabéns pelo pronunciamento.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Célio  Moreira,  também

queremos compartilhar com o pronunciamento de V. Exa. A exemplo do Deputado

Duarte Bechir, não queremos tomar muito do seu precioso tempo que está sendo tão

bem aproveitado. Queremos dizer-lhe que a Oposição perdeu uma boa hora de ficar

calada, quando quis obstruir a votação do requerimento do Deputado Almir Paraca,

pois  fez  uma  série  de  críticas  ao  governo,  quando  estávamos  preparados  para

aprovar  o  requerimento,  que,  como  V.  Exa.  assinalou  bem,  nem  mesmo  era

necessário. Mas, uma vez feito, estávamos prontos a aprová-lo, e veio a Oposição a

fim de obstruir sua votação. E o que aconteceu? Deu-nos a oportunidade de mostrar

os feitos dos governos Aécio Neves e Anastasia, principalmente na área do Bolsa

Verde,  com os recursos do Fhidro, conforme V. Exa. está nos mostrando. V. Exa.

sabe que não estamos aqui para ficar falando o tempo inteiro sobre as grandes obras

feitas por Aécio e Anastasia, que transformaram o Estado de Minas Gerais. Mas, uma

vez provocados, temos de falar, e é o que V. Exa. está fazendo. Depois poderemos

falar sobre o Projeto Travessia, o Poupança Jovem, bem como sobre os recursos de

mais de R$200.000.000.000,00 atraídos para Minas Gerais por meio de Aécio Neves

e Anastasia. Falaremos sobre os grandes projetos do governo Anastasia para Minas

Gerais. Se provocados, estaremos sempre presentes. A Oposição quer fazer a nossa

agenda, no entanto, fique tranquilo, porque não fará. Nós faremos a nossa agenda.

O Deputado Célio  Moreira -  Obrigado,  Deputado Bonifácio Mourão.  Ainda ficam

perguntas, como: “Então, quanto o governo investiu? Sr. Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  de  2006 a 2010,  por  meio do  Fhidro,  o  governo de Minas  investiu

R$175.000.000,00 em 99 projetos de diversas áreas, os quais visam a melhorar a

qualidade das águas do Estado. O investimento previsto, que inclui o aplicado, é da

ordem  de R$253.500.000,00.  Desse total,  R$230.700.000,00 são provenientes  do

próprio Fundo e R$22.700.000,00 correspondem à contrapartida dos executores dos

projetos.  Em 2010 foram liberados R$27.500.000,00 para projetos  e,  em 2011,  já

foram  liberados  R$10.600.000,00.  Agora  perguntam:  Quais  regiões  e  cidades

receberam? Está  aqui,  Deputado Bonifácio  Mourão.  De acordo com os  dados do
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Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, dos 99 projetos em execução pelo

Fhidro até 2010, 53 são provenientes da Bacia do São Francisco; 15 da Bacia do Rio

Grande; 10 do Rio Doce; 3 do Vale do Jequitinhonha; 2 do Paraíba do Sul; 4 do Norte

de Minas; e 9 de abrangência estadual. Com um projeto cada, a Bacia do Rio Pardo e

as  regiões  Leste  e  Paraíba  também estão  contempladas.  Os  oito  novos  projetos

aprovados em 2011 beneficiam as Bacias  dos Rios Paraopeba,  Paraibuna,  Verde

Grande, Riacho da Ponte e a sub-bacia do Ribeirão dos Burros. Sr. Presidente, as

linhas temáticas dos projetos são voltadas para a recuperação de nascentes, áreas

de recarga hídrica e áreas degradadas, revegetação de matas ciliares e obras de

saneamento. No caso do Bolsa Verde, as 861 propostas recebidas contemplam todo

o  Estado.  Entre  os  Municípios  que mais  apresentaram  interesse de participar  do

Programa Bolsa  Verde,  estão  Janaúba,  Januária  e  Jaíba,  no  Norte  de  Minas,  e

agropecuaristas das regiões de Aimorés, Juiz de Fora e Matias Barbosa. Há alguns

detalhes que gostaria de abordar, mas o meu tempo acabou. Infelizmente não poderei

conceder um aparte ao meu amigo Deputado André Quintão. Sr. Presidente Dalmo

Ribeiro Silva, tenho outros dados para informar, mas desde já agradeço pelo tempo

que V.  Exa.  me concedeu.  Deputado Bonifácio  Mourão,  se  a  Oposição não  quer

aprovar o requerimento do Deputado Almir  Paraca, peço aos nobres pares que o

aprovemos para que o Deputado tenha respostas para apresentar e dar publicidade à

excelência de investimento, dos trabalhos e a transparência que o governo do Estado

de Minas Gerais vem desempenhando.

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 fez retirar da pauta desta reunião o Veto

Total à Proposição de Lei nº 20.342, apreciado na extraordinária realizada ontem, à
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noite, e o Requerimento nº 53/2011, apreciado na extraordinária realizada hoje, pela

manhã.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno,  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a

anexação dos Projetos de Lei nºs 155/2011, do Deputado Elismar Prado, e 531/2011,

dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa e da Deputada Liza Prado, ao Projeto

de Lei nº 1.089/2011, do Deputado Leonardo Moreira, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 13 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento

Interno, vai designar os membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos

para o Desenvolvimento da Mineração e Preservação Ambiental - Cipe da Mineração

-:  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Anselmo  José

Domingos (Coordenador) e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputada Luzia Ferreira

e Deputado Célio Moreira; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo - Deputado Sávio

Souza Cruz; suplente - Deputado Almir Paraca. Designo. Às Comissões.

A Presidência,  nos  termos  do  inciso  XIX  do  art.  82  do  Regimento  Interno,  vai

designar  os  membros da  Comissão  Interestadual  Parlamentar  de  Estudos  para  o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce -:

Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente

- Deputado Jayro Lessa; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Carlos

Henrique  (Coordenador)  e  José Henrique;  suplentes  -  Deputados  Carlin  Moura  e

Adalclever  Lopes;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social  -  BPS  -:  efetivos  -  Deputada

Rosângela Reis e Deputado Hélio  Gomes; suplentes -  Deputados Tiago Ulisses e

Romeu Queiroz. Designo. Às Comissões.

A Presidência,  nos  termos  do  inciso  XIX  do  art.  82  do  Regimento  Interno,  vai

designar  os  membros da  Comissão  Interestadual  Parlamentar  de  Estudos  para  o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Cipe São

Francisco -: Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputada Ana Maria
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Resende e Deputado Célio Moreira; suplentes - Deputada Luzia Ferreira e Deputado

Doutor  Viana;  pelo  Bloco  Minas  sem Censura:  efetivo  -  Deputado Paulo  Guedes

(Coordenador); suplente - Deputado Tadeuzinho Leite; pelo Bloco Parlamentar Social

-  BPS -:  efetivos -  Deputados Tiago Ulisses e Antônio Carlos Arantes; suplentes -

Deputados Duilio de Castro e Duarte Bechir. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 427 a 429/2011, da

Comissão de Segurança Pública,  430 e 431/2011,  da Comissão de Transporte,  e

432/2011, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,

em 12/4/2011, dos Requerimentos nºs 244/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,

247 e 248/2011,  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  255/2011, do Deputado Carlin

Moura, 269 e 270/2011, da Deputada Rosângela Reis, 273/2011, do Deputado Duilio

de Castro,  294/2011,  do  Deputado Anselmo José Domingos,  296 e  297/2011,  do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  300  e  301/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,

305/2011,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  329/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor, 332/2011, do Deputado Bruno Siqueira, 356/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos,  358/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  e  368/2011,  do  Deputado

Rogério Correia; de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em

6/4/2011, dos Requerimentos nºs 325/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, e

334/2011, do Deputado Duarte Bechir; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 6ª

Reunião Ordinária, em 13/4/2011, do Requerimento nº 359/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.);  e pelos Deputados Bonifácio Mourão, Rogério

Correia, Tiago Ulisses e Sargento Rodrigues, cujos teores foram publicados na edição

anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro

e  outros  solicitando  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  os

cafeicultores de Minas Gerais; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  solicitando  a  retirada  de

tramitação do Requerimento nº 314/2011 (Arquive-se o requerimento.); e, nos termos

do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  da  Deputada

Rosângela Reis (4) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 832/2007,

3.148, 3.239 e 3.305/2009.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento  da Comissão de

Defesa do Consumidor solicitando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estudos

técnicos da BHTRANS que demonstram a viabilidade de instalação de radares fixos e

móveis colocados na Capital, nos termos dos contratos firmados em 2010 com as

empresas que menciona. A Presidência vai renovar a votação do requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Inmetro

informações sobre a localização dos radares aferidos pela entidade nos últimos 5

anos no Estado.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão de Defesa  do Consumidor  solicitando  à  BHTRANS

informações sobre o valor da arrecadação de multas de trânsito nos últimos 3 anos, o

valor  individualmente  arrecadado  por  radar,  em  especial,  por  aqueles  que  foram

retirados  ou  transferidos  para  outro  local  em  um  raio  de  1  km,  discriminando  a

arrecadação antes e depois da sua transferência.  Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão de Defesa  do Consumidor  solicitando  à  BHTRANS

informações sobre o número total de multas aplicadas no ano de 2010 por radares,

discriminando-os, e as multas destacando-as por excesso de velocidade até 5% e

10% de limite da via. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando às Prefeituras

Municipais  de  Sete  Lagoas  e  de  Uberlândia  informações  contendo  os  índices  de

acidentes de trânsito dessas cidades, bem como o número total de multas aplicadas

no ano de 2010 por radares, discriminando radares e multas, números de vítimas

fatais  e  não  fatais,  sob  a  forma  de  relatório.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Política Agropecuária solicitando ao Presidente da

empresa de telefonia móvel Vivo providências no sentido de melhorar a qualidade dos

serviços prestados em zonas rurais de diversos Municípios mineiros, em especial do

Município de Presidente Juscelino. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado  solicitando  seja  o  Projeto  de  Lei  nº

152/2011  distribuído  à  Comissão  de  Cultura. Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado  solicitando  seja  o  Projeto  de  Lei  nº

160/2011  distribuído  à  Comissão  de  Cultura. Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado  solicitando  seja  o  Projeto  de  Lei  nº

257/2011  distribuído  à  Comissão  de  Cultura. Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado  solicitando  seja  o  Projeto  de  Lei  nº

275/2011  distribuído  à  Comissão  de  Cultura. Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  n° 123/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF pedido de informações sobre

os aportes, a destinação e a efetiva utilização dos recursos do Bolsa Verde, desde a

sua constituição pela Lei nº 17.727 e a sua regulamentação pelo Decreto nº 45.113,

de 5/6/2009. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 123/2011  na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  139/2011,  do  Deputado  Paulo  Lamac,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de 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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação da indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Antônio

Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de

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

MG.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  tive  a oportunidade  de  integrar  a

Comissão Especial que discutiu essa indicação até em uma sabatina. Tratamos de

várias questões relacionadas ao papel  dessa Agência Reguladora importante,  que

trata do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado.

Obviamente sabemos que a Agência é autônoma, mas há uma indicação feita pelo

Governador, que achou por bem indicar o Sr. Antônio Abrahão Caram Filho, que já

passou por vários órgãos públicos como funcionário efetivo e como comissionado.

Não fazemos nenhum questionamento de natureza impeditiva do ponto de vista da

aprovação do nome dele. Então, votaremos favoravelmente, aqui, em Plenário.

Discutimos muito na Comissão Especial, o que para mim é o fundamental, o papel

da  Agência  e  questões  relacionadas  ao  esgotamento  sanitário  e  ao  sistema  de
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abastecimento de água no Estado de Minas Gerais. Eu não perderia a oportunidade

de refazer  essa discussão em Plenário,  com as Deputadas e os  Deputados  aqui

presentes.  Em primeiro lugar,  há em Minas Gerais,  desde 2007, autorização para

criação de subsidiária  da Copasa. Foi então criada a Copanor, subsidiária dirigida

para  o  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  na  região  do  Semiárido

mineiro. Questionamos os representantes da agência reguladora designados e, no

dia  da sabatina,  indicados,  sobre o  que a  Copanor  não vem fazendo no Estado.

Repetirei  aqui porque é importante que os Deputados e os telespectadores da TV

Assembleia saibam, Deputado Duarte Bechir, que em Minas Gerais comunidades de

até  200  habitantes  não  são  cobertas  pelo  sistema de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário. Estou há dias esperando uma manifestação aqui, em Plenário,

de alguém do governo sobre o motivo de uma subsidiária, criada com tal finalidade,

não  prover  de  água  tratada,  elemento  básico  para  a  vida  humana,  centenas  de

comunidades  pobres  do  nosso  semiárido,  particularmente  no  Mucuri  e  no

Jequitinhonha.

A lei que a Assembleia aprovou é clara; a Copanor tem obrigação de prover esse

abastecimento em Municípios de até 5 mil habitantes. Ela não fala que em cidades de

até  200  habitantes  a  Copanor  não  deve  atuar.  Qual  o  critério  que  inspirou  essa

aberração  desumana  por  parte  da  ação  da  Copanor?  Esse  é  um  aspecto  cuja

cobrança gostaria de renovar. Queremos que uma ação prevista no Plano Plurianual,

para  o  ano  de  2011,  de  implantação  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário para comunidades com até 200 habitantes seja efetivada pela

Copanor.  Tenho  certeza  de  que  o  próprio  Governador  exigirá  essa  atuação  da

Copanor, porque é inimaginável que uma empresa subsidiária da Copasa não atenda

comunidades com até 200 habitantes. Você, telespectador, que acompanha de casa

os trabalhos  da  TV Assembleia,  imagine seus  familiares  com sede,  imagine  você

morando em uma região sem sistema de água tratada pelo Estado. Tenho visitado

comunidades no semiárido mineiro onde as pessoas estão separando barro da água

e fervendo a água para cozinhar, para fazer almoço e para o lanche das crianças.

Isso é desumano. Votarei favoravelmente à indicação da pessoa que o Governador

encaminhou para a Arsae, o que já aprovei na Comissão de Participação Popular. Por
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que não obstruiremos  essa indicação? Porque  já há  requerimento  aprovado para

visita ao Diretor da Arsae, para solicitar a ele que exija da Copanor o básico, ou seja,

o  cumprimento  da  lei.  Queremos  que  ele  atenda  às  comunidades  do  semiárido

mineiro que não possuem sistema de abastecimento de água e de esgoto.

Há outra questão que também cobraremos da Arsae. Existem Municípios onde a

Copasa está fazendo acordos. Já assumiram o sistema de abastecimento de água e

esgotamento sanitário e já estão, Deputado João Leite, cobrando antecipadamente

uma taxa de esgotamento  sanitário  sem o serviço estar  efetivamente  implantado.

Recebi denúncia nesse sentido do Vereador José Luiz, da Câmara Municipal de São

Sebastião  do  Paraíso,  e  já  aprovamos  na  Comissão  de  Participação  Popular

audiência na Arsae, provavelmente com o Dr. Antônio Abrahão Caram Filho, que será

aprovada  por  este  Plenário,  porque  a  lei  é  muito  clara,  não  se  pode  cobrar

antecipadamente por um serviço que não foi prestado. Se a Copasa demorará um

ano, um ano e meio ou dois anos para efetivar o serviço de tratamento de esgoto

sanitário  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  ela  não  pode  cobrar  do  usuário  por  um

serviço que não está sendo efetivamente prestado.

Outra questão é a tarifária.  No ano passado, as tarifas da Copanor referentes à

região do semiárido mineiro acompanharam o índice de reajuste da Copasa. Vejam a

injustiça. Aqui a Copasa tem um determinado custo. Lá no semiárido, a justificativa

para criar a subsidiária é que poderia ser feito um mesmo serviço com custo mais

baixo, por  questões de mercado, de remuneração de pessoal  etc.  Queremos que

neste ano qualquer tipo de reajuste naquela região seja feito às claras, com muita

transparência,  com  as  planilhas  adequadamente  fiscalizadas  pela  Agência

Reguladora de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Já temos aí duas questões graves para que essa agência sobre elas se debruce.

Estou repetindo isso porque fiz  esses questionamentos ao  Diretor  designado e já

indicado para  assumir  o  cargo  na Arsae.  Repito:  primeiro,  qual  foi  o  fundamento

jurídico e político que orientou a decisão da Copanor em não fornecer sistemas de

abastecimento de água e esgotamento sanitário às comunidades com menos de 200

habitantes, em São Mateus, em Mucuri  e  no Jequitinhonha? De onde partiu essa

decisão e em que instante ela foi tomada? Ao arrepio da lei, de 2007, aprovada por
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esta Casa. Segundo: por que, em alguns Municípios onde a Copasa está assinando

contratos  para  assumir  o  sistema de água  e  esgoto,  ela  já  está  sinalizando que

embutirá na tarifa a cobrança por um serviço que ainda não está sendo efetivamente

prestado? Essa é outra pergunta. De acordo com a jurisprudência e as decisões do

nosso Presidente - o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é um exímio conhecedor da seara

jurídica e sabe muito bem disso -, não se pode cobrar por um serviço que ainda não

está sendo efetivamente prestado. Então, queremos também que a Arsae cumpra o

seu papel de cobrar a responsabilidade da Copasa e, no interior, da Copanor.

Sr.  Presidente,  votarei  favoravelmente,  mas  me  parece  que  não  há  quórum

suficiente. Queria votar agora para amanhã já podermos fazer a audiência na Arsae;

o requerimento para isso já foi aprovado na Comissão de Participação Popular.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  solicito  encerramento  de  plano da

reunião, uma vez que não há quórum regimental para continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/3/2011

Às  14h24min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e
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acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 511/2011 (Deputada Ana Maria Resende)

e 512/2011 (Deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 511 e 512/2011,

que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Elismar Prado - Luiz Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO CEL. PM EDUARDO MENDES DE

SOUSA PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IPSM, EM 30/3/2011

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Vítor Xavier, Bosco e Carlos Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Vítor Xavier, declara aberta a reunião e, em

virtude da  aprovação de requerimento  do  Deputado Carlos  Henrique,  dispensa a

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

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

proceder  à arguição pública  do  Cel.  PM Eduardo Mendes de Sousa,  indicado ao

cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado

de Minas Gerais  -  IPSM -,  à  apreciação do parecer  e à discussão e  votação de

proposições  da Comissão.  A Presidência  convida  o  Cel.  PM Eduardo Mendes  de

Sousa para tomar assento à mesa e concede a ele a palavra para sua explanação.

Após a exposição do convidado, o Presidente passa a palavra à relatora, Deputada

Maria  Tereza  Lara,  e  aos  demais  parlamentares  presentes,  que  fazem  seus

questionamentos, conforme consta das notas taquigráficas. A Deputada Maria Tereza

Lara, com a palavra, faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação da
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indicação do nome do Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-

Geral  do  IPSM.  Após  discussão  e  votação,  é  o  parecer  aprovado.  O  Presidente,

atendendo a sugestão da Deputada Maria Tereza Lara, determina a realização de um

minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-Vice-Presidente José de Alencar

Gomes  da  Silva.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

desta Comissão.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

João Vítor Xavier, Presidente - Maria Tereza Lara - Carlos Henrique - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DE JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA SILVA PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DA FUCAM, EM 30/3/2011

Às  15h4min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Doutor Wilson Batista, Neilando Pimenta, Ulysses Gomes e João Leite (substituindo a

Deputada Ana Maria Resende,  por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados João Vítor Xavier e

Arlen Santiago. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca,

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

Arlen  Santiago,  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  proceder  à  arguição pública  do  Sr.  José Geraldo  de

Oliveira Silva, indicado para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio

Martins  -  Fucam  -,  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Registra-se a presença das Sras. Ana Paula de Miranda

Maia, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fucam, Aleth Barone Costa,

Diretora de Educação e Assistência da Fucam, e do Sr. Antônio José dos Santos, Vice

-Presidente da Fucam. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o indicado, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma

os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  O  Deputado  João  Leite  retira-se  da  reunião,

passando a substituir a Deputada Ana Maria Resende o Deputado João Vitor Xavier.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado,  em  turno  único,  o  parecer  pela  aprovação  da

Indicação  nº  4/2011,  do  nome  de  José  Geraldo  Oliveira  Silva  para  o  cargo  de

Presidente  da  Fundação  Educacional  Caio  Martins  (relator:  Deputado  Neilando

Pimenta). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Almir  Paraca,  Presidente  -  Doutor  Wilson Batista  -  Neilando Pimenta  -  Ulysses

Gomes - João Vitor Xavier.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/3/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Ulysses Gomes, Gustavo Corrêa, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado

Romel Anízio, por indicação da Liderança do BPS) e Arlen Santiago (substituindo o

Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  BTR),  membros  da

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

Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2011 na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa).

Registra-se a presença do Deputado João Vítor  Xavier.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier - João Leite - Paulo Lamac.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  André  Quintão,  Cássio  Soares  e  Luiz  Henrique,

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

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 770, 778, 780, 782, 783, 790, 793, 796, 799, 802

818, 828, 838, 846, 847, 852, 857, 861, 862, 868, 879, 881, 883, 886, 889, 895, 898,

903, 906, 911 e 917/2011 (Deputado André Quintão); 771, 772, 773, 786, 789, 801,

812, 817, 825, 832, 837, 843, 848, 864, 869, 880, 882, 887, 890, 893, 897, 908, 910 e

916/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 774, 775, 777, 784, 794, 797, 800, 806, 807,

811, 814, 834, 839, 840, 841, 845, 849, 865, 866, 872, 875, 884, 896, 899, 901, 912,

913 e 914/2011 (Deputado Cássio Soares); 776, 785, 809, 813, 815, 824, 831, 836,

842,  851,  858,  860,  863,  867,  871,  877,  885,  888,  915,  918,  919  e  921/2011

(Deputado Delvito Alves); 779, 787, 792, 795, 810, 816, 819, 821, 827, 829, 850, 856,

870, 878, 891, 894, 905 e 909/2011 e Projeto de Lei Complementar nº 5 (Deputado

Luiz Henrique); 788, 791, 803, 805, 820, 822, 830, 833, 835, 844, 853, 859, 873, 876,

900 e 904/2011 (Deputada Rosângela Reis) e 781, 798, 808, 823, 826, 855, 874, 892,

902 e 920/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

túrno único, do Projeto de Resolução nº 412/2011, e no 1º turno, do Projeto de Lei nº

155/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); em turno único, dos Projetos de Lei nºs

160 e 265/2011, este na forma do Substitutivo nº 1, e 316/2011, e no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 257/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André
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Quintão); em turno único, dos Projetos de Lei nºs 381 e 442/2011, ambos na forma do

Substitutivo nº 1, e no 1º turno, do Projeto de Lei nº 505/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique); em turno único, do Projeto de Lei nº 481/2011

na forma do Substitutivo nº 1, e no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 187 e 438/2011,

este na forma do Substitutivo nº 1, e 457/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 3 (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  São  convertidos  em  diligência  à  Subsecretaria

Antidrogas da Secretaria de Defesa Social o Projeto de Lei nº 243/2011; à Secretaria

de Estado de Educação os Projetos  de  Lei  nºs  302 e  456/2011;  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 470/2011; e à Secretaria de

Estado  de  Esportes  e  Juventude  os  Projetos  de  Lei  nºs  565  e  504/2011;  e  à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o Projeto de

Lei nº 472/2011. Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Rosângela

Reis, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único,

do Projeto de Lei nº 351/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado Sebastião

Costa.  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  382/2011,  em  turno  único,  e

182/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação de prazo regimental pela relatora Deputada Rosângela Reis. Na fase de

discussão dos pareceres do relator, Deputado Sebastião Costa, que concluem pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de

Resolução nº 279/2011, e dos Projetos de Lei nºs 10, 106 e 114/2011, são aprovados

requerimentos do Deputado André Quintão em que solicita o adiamento da discussão.

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

antijuridicidade,  inconstitucionalidade e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto de Lei

Complementar nº 1/2011, e dos Projetos de Lei nºs 390,  407 e 510/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa);  298 e 478/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis);

474/2011 (relator:  Deputado André Quintão);  e  475 e 509/2011 (relator:  Deputado

Cássio Soares). Os Projetos de Lei nºs 67, 72, 258, 599, 98 e 368/2011 são retirados

da  pauta,  os  quatro  primeiros  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  André

Quintão e os dois últimos a requerimento da Deputada Rosângela Reis, aprovado

pela  Comissão.  Na fase de discussão do parecer  do relator,  Deputado Sebastião

Costa,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º
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turno, do Projeto de Lei nº 188/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado André

Quintão.  O  Projeto  de  Lei  nº  377/2011  é  retirado  de  pauta  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Retira-se  da  reunião  o

Deputado André Quintão. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 230 e 236/2011 (relatora: Deputada Rosângela

Reis). O Projeto de Lei nº 430/2011 é retirado de pauta atendendo-se a requerimento

do Deputado Luiz Henrique, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  543/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao

autor  os Projetos  de Lei  nºs 301, 307,  308,  324,  415,  431,  432,  435, 436, 445 e

461/2011; à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs

387 e 395/2011; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº

420/2011. A Presidência deixa de receber requerimento do Deputado Rogério Correia,

por não cumprir pressupostos regimentais e o encaminha à Comissão de Cultura.

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, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - André Quintão - Rosângela Reis -

Luiz Henrique - Cássio Soares.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Duarte Bechir e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como a

Deputada  relatora  citada  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  246/2011,  em  turno  único

(Deputada  Luzia  Ferreira).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Durante  a  votação  do  Requerimento  nº  302/2011,  é

apresentada emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, que estende a manifestação

pelos próximos três anos. Em seguida, o Requerimento nº 302/2011 tem sua votação

adiada em virtude de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 335/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Luzia Ferreira e Délio Malheiros em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir o possível impacto

ambiental  causado  pela  captação  deficiente  de  esgoto,  bem  como  a  disposição

inadequada de resíduos no Município de Nova Lima, o que poderá contaminar os

mananciais de captação de água da Copasa-MG situados nas reservas ecológicas de

Fechos e Mutuca, localizadas na Serra da Moeda; Rogério Correia em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater os avanços e ações a serem

empreendidos para a implementação da Área de Proteção Ambiental de Vargem das

Flores - APA Vargem das Flores -, situada nos Municípios de Betim e Contagem; e

Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a  Comissão  de Saúde  para  discutir  o  consumo de água das  bicas  de  Belo

Horizonte  e  as  políticas  públicas  relacionadas  ao  tema.  A  Presidência  recebe

requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada visita ao

Hospital Mater Dei, para que seja apresentado o projeto da nova unidade hospitalar a

ser construída onde se localizava o antigo prédio do Mercado Distrital do Barroca,
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bem  como  para  conhecer  as  diretrizes  traçadas  para  implantação  desse  novo

hospital,  que,  além  de beneficar  a  população,  preservará  a  arquitetura  ambiental

existente  no  local.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Corrêa.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/4/2011

Às 10h15min, comparecem na Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está presente,  também,  o  Deputado Bruno Siqueira.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e,

nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as

obras  de  melhorias  que  serão  realizadas  na  Rodovia  BR-040.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião, para ouvir os Srs. Eduardo de Freitas,

Vice-Prefeito,  representando Custódio  Mattos,  Prefeito  Municipal  de  Juiz  de  Fora;

Júlio Gasparetti, Vice-Presidente, representando o Vereador Carlos César Bonifácio,

Presidente da Câmara Municipal  de Juiz de Fora;  Edson Wander  Mendes Russo,

Supervisor da Unidade Local de Juiz de Fora, representando Sebastião Donizete de

Souza,  Superintendente  Regional  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de

Transporte - DNIT-MG -; Hélio Antônio da Silva, Diretor da Faculdade de Engenharia

da  UFJF,  representando  Henrique  Duque  de  Miranda  Chaves  Filho,  Reitor  da

Universidade Federal de Juiz de Fora; Francisco Campolina, Presidente da Fiemg

Regional  Zona  da  Mata;  Marcílio  Vieira  Pacheco,  Prefeito  Municipal  de  Mar  de

Espanha  e Presidente  da  Associação dos Municípios  da  Microrregião  do  Vale  do

Paraibuna - Ampar -; e Aloísio José Vasconcelos Barbosa, Presidente da Associação

Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, que são convidados a tomar assento à
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mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Bruno  Siqueira,  autor  do

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

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

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

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às  9h12min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

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

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

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

reunião  se  destina  a  discutir  a  sentença  da  Corte  Interamericana  de  Direitos

Humanos,  relativa  aos  desaparecidos  políticos  do  Araguaia  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Vereadores  da  Câmara

Municipal  de São José da Lapa,  solicitando a realização de audiência  pública  na

Comissão para obter esclarecimentos sobre o atentado sofrido pelo Presidente da

Câmara, Vereador Antônio Batista dos Santos Filho, em 24/3/2011; da Ouvidoria da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  encaminhando

cartazes e folhetos sobre “Disque Direitos Humanos, Ligue 100 - Denuncie violações

e informe-se sobre direitos humanos” e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo” na data mencionada entre parenteses: ofícios dos Srs. Hebert Fernandes

Souto Silva, Corregedor da PMMG; Márcio Antônio de Oliveira, Secretário-Geral do

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior; e Dijon Moraes

Júnior, Reitor da Uemg (25/3/2011). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Criméia  Alice  Schmidt  de  Almeida,  Presidente  da

Comissão  de  Familiares  de  Mortos  e  Desaparecidos  Políticos;  Heloísa  Greco,
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militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania; Beatriz Stella

de Azevedo Affonso,  Diretora no Brasil  da organização não governamental Centro

pela Justiça e o Direito Internacional - Cejil -; Valéria Costa Couto, Eliana Maria Piló

Alexandrino Oliveira e o Sr. Julio César Pereira Marques (parentes dos desaparecido

na região do Araguaia), que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais;

logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a

presença dos Deputados Duilio de Castro e Carlin Moura (substituindo o Deputado

Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 258/2011 e 328/2011. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  do  Deputado  Durval  Ângelo  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado à Seplag pedido de providência para que acompanhe a situação dos

policiais  militares  moradores  do  Condomínio  Residencial  das  Américas,  na  Rua

Úrsula Paulino,  721,  no Bairro Betânia,  nesta Capital,  e  avalie  a possibilidade de

acelerar a liberação de recursos do Fundo Estadual de Habitação, como forma de

resolver os seus problemas de casa própria; em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública da Comissão para obter esclarecimentos sobre o atentado sofrido

pelo Verador Antônio Batista dos Santos Filho, Presidente da Câmara Municipal de

São  José  da  Lapa,  no  dia  24/3/2011;  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  às

entidades que menciona as notas taquigráficas e os registros em vídeo da reunião.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011. 
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Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às  10h4min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

João Leite e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  declara aberta  a reunião  e,  em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Almir  Paraca,  Pompílio  Canavez,  João

Leite,  Liza  Prado  e  Sebastião  Costa  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para expor e debater o desenvolvimento regional do Estado, com a

finalidade  de  fortalecer  as  políticas  públicas  e  as  ações  de  cooperação  para  a

melhoria  das  condições  socioeconômicas;  e  Rogério  Correia,  emendado  pelos

Deputados Sebastião Costa e João Leite, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos sobre a recomposição do ICMS de 2009

para os Municípios que ainda não receberam os recursos e debater a desoneração

de  encargos  estaduais  nos  Municípios  mineiros,  além  de  debater,  também,  as

repercussões do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - e as consequências

da mudança nas alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física na economia dos

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Célio Moreira.



1040
____________________________________________________________________________

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 6/4/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura, Neilando Pimenta e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

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

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  José  Henrique,  Bonifácio

Mourão,  Antônio  Júlio  e  Gustavo  Valadares.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  a  remuneração  e  o

reposicionamento dos Diretores de escolas estaduais, em face das lei delegadas, a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  105/2011

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 501/2011 (Deputado Neilando Pimenta), ambos no

1º  turno.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado,  em turno único,  o  parecer  pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do

Projeto  de  Lei  nº  152/2011  (relator:  Deputado  Neilando  Pimenta,  em  virtude  de

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 1, 2,  3 e 46/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

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

318, 319 e 330/2011. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as  Sras.  Clécia  Maria  Lopes  Kalic,  Diretora  Central  de  Orientação  de  Pessoal,

representando Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento
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e Gestão;  Maria  Céres Pimenta  Spinola  Castro,  Secretária  Adjunta  de  Educação,

representando  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação;

Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do  Sindicato  Único  dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -; e Ana Maria Belo de

Abreu,  representante  da  Associação  dos  Diretores  das  Escolas  Oficiais  de  Minas

Gerais -  Adeomg -;  e  os  Srs.  Rafael Maria de Oliveira, Presidente da Adeomg; e

Leonardo Carneiro Assumpção Vieira, advogado e mestre em Direito Administrativo

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

palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  informa  o  recebimento,

durante  os  debates,  de  correspondência  do  Sr.  Luiz  Carlos  Silva  Cunha,  a  qual

encaminhou  para  a  consultoria,  para  análise  e  providências  e,  após,  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin

Moura, Neilando Pimenta e Antônio Júlio em que solicitam seja constituído grupo de

estudos  para  analisar  as  reivindicações  apresentadas  pelos  Diretores  de  escolas

estaduais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de

todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Neilando Pimenta. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ALTINO RODRIGUES NETO PARA O CARGO

DE DIRETOR-GERAL DO IMA, EM 6/4/2011

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  João Leite,  Gustavo Corrêa e Gustavo Perrella,  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a proceder à arguição pública do indicado, à apreciação do

parecer e à discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência concede

a palavra ao Sr.  Altino Rodrigues Neto para sua explanação, ao relator,  Deputado

Gustavo  Perrella,  e  aos  demais  parlamentares  presentes,  que  fazem  seus

questionamentos, conforme consta nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a

palavra ao Deputado Gustavo Perrella para a leitura do seu parecer, que conclui pela

aprovação da indicação do Sr. Altino Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do

Instituto Mineiro de Agropecuária -  IMA. Após discussão e votação,  é aprovado o

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

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

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - João Leite - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrela.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/4/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

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

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

Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios do

Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG (2), publicados no

“Diário  do  Legislativo”,  em  26/3/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 174 e 247/2011 em turno único (Deputado Cássio Soares). Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  325  e  334/2011.  O

Requerimento nº 327/2011 tem a sua votação adiada a requerimento do Deputado

Sargento  Rodrigues,  aprovado  pela  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Antônio Júlio (2) em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  substituir  as  viaturas

policiais utilizadas nos Municípios de Onça do Pitangui e de Santana da Vargem; do

Deputado  Deiró  Marra  em  que  solicita  seja  encaminhada  manifestação  de

congratulações com os Srs. Carlos Alves Francisco, Delegado Regional da Depol,

Leonardo dos Santos Diniz, Delegado de Crime contra a Pessoa, Roberto Lopes da

Silva, Deivid Chagas Cardoso,  Rafael  Emerson Fernandes e Abel  Rosa de Jesus

Silva,  Inspetores  de  Polícia,  pela  elucidação  do  crime  ocorrido  no  Município  de

Patrocínio  no  dia  10/3/2011;  do  Deputado  Durval  Ângelo  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Direitos

Humanos para apresentar a Campanha de Entrega Voluntária de Armas e Munições -

Cevam -, idealizada pela Rede Desarma Brasil; do Deputado Elismar Prado em que

solicita seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de cópia do inquérito

policial que investiga o acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul, bem como

informações sobre encaminhamento das conclusões desse inquérito;  do Deputado

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Ponte Nova para discutir e buscar soluções para a segurança pública

nesse Município; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Cássio Soares,

João  Leite  e  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências relativas à denúncia do Sindpol

entregue a esta Comissão; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar

pedido  de  providências  para  garantir  o  policiamento  ostensivo  na  Faculdade  de

Educação da Uemg, devido a ameaças de um aluno à comunidade acadêmica, no dia

1º/4/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Zé Maia - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12/2011, EM

6/4/2011

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar relator. O Presidente

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Celinho do Sinttrocel para atuar como escrutinador. Apurados os votos,

são eleitos para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  ambos  com  três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”

proclama  o  resultado  da  eleição  e  declara  empossado  como  Vice-Presidente  o

Deputado Celinho do Sinttrocel, a quem passa a direção dos trabalhos. Em seguida,

o Vice-Presidente declara empossado o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que assume a

Presidência  e  designa  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara  para  relatar  a  matéria.

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

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DO NOME DA SRA. MARILENA CHAVES PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, EM 6/4/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bosco, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Hely  Tarqüínio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a proceder  à arguição

pública da Sra. Marilena Chaves, indicada para o cargo de Presidente da Fundação

João Pinheiro, à apreciação do parecer e à discussão e à votação de proposições da

Comissão. A Presidência convida a Sra. Marilena Chaves para tomar assento à mesa

e concede a ela a palavra para sua explanação. Após a exposição da convidada, o

Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Bosco e aos demais parlamentares

presentes para seus questionamentos, conforme consta nas notas taquigráficas. O

Deputado Bosco,  com a  palavra,  faz  a  leitura  do  seu parecer.  Após discussão  e

votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação  da  indicação  do  nome  da  Sra.

Marilena Chaves para o cargo de Presidente da Fundação João Pinheiro. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bosco - Hely Tarqüínio - Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

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

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

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Rômulo

Veneroso em que solicita seja realizada visita à Secretaria de Estado de Cultura, com

o objetivo de iniciar  diálogo com a nova titular  da Pasta e conhecer os principais

projetos  e  programas  da  área.  A Presidência  recebe requerimentos  do  Deputado

Rogério Correira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a
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finalidade  de  debater  o  projeto  de  lei  municipal  que  declara  a  Feira  de  Artes  e

Artesanato  da  Avenida  Afonso  Pena  como patrimônio  turístico  e  cultural  de  Belo

Horizonte; e do Deputado Elismar Prado (2) em que solicita sejam os Projetos de Lei

nºs 257/2011, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos

da rede pública estadual de ter acesso ao cinema, e 260/2011, que institui a Semana

de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais,  distribuídos à Comissão,  para

apreciação.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio - Luzia Ferreira.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/4/2011

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

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

do Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater o aumento de casos de violência na Vila

Marçola, situado no Aglomerado da Serra, e a morte de dois moradores do local no

dia 19/2/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

o Cel.  PM. Hebert Fernandes Souto Silva,  Corregedor da Polícia Militar  de Minas

Gerais; os Srs. Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia; Paulinho Motorista, Vereador da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; William dos Santos, Presidente da Comissão de

Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Misael  Avelino  dos  Santos,  Presidente  da  Rádio

Favela FM, Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte; Jorge Aleixo

de  Oliveira,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Urbana  e

Patrimonial  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Secretário,  Cel.  Genedempsey

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

palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu origem  ao
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debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença das Deputadas Liza Prado

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS), Luzia

Ferreira (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BTR).

Está presente também o Deputado Ivair Nogueira. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (3) em que solcita seja encaminhada

manifestação de pesar  à  família  da  Sra.  Maria  das Graças dos Anjos  Guimarães

Pereira, Defensora Pública aposentada, em razão de seu falecimento, ocorrido em

6/4/2011; seja encaminhado ao Prefeito de Belo Horizonte pedido de providências

para a reforma e a reabertura do Centro de Saúde São Miguel Arcanjo, localizado na

Vila  Nossa  Senhora  de  Fátima,  e  para  a  manutenção  permanente,  incluindo  o

conserto dos portões, brinquedos e equipamentos para atividades físicas, da Praça

do  Cardoso,  na  Vila  Marçola,  ambos  localizados  no  Aglomerado da  Serra,  nesta

Capital;  seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

que envie a esta Casa projeto de lei  que disponha sobre compensação e pensão

indenizatória, por parte da administração pública, aos familiares de Jeferson Coelho

da  Silva  e  de  Renilson  Veriano  da  Silva,  vítimas  de  ação  da  Polícia  Militar  no

Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na madrugada do dia 19/2/2011; Rogério

Correia (2)  em que solicita  sejam ouvidos nesta reunião a Sra.  Maria Alice Faria,

Delegada  Adjunta  da  Delegacia  de  Crimes  contra  a  Mulher  e  os  Srs.  Ronaldo

Cardoso  Alves,  Delegado  Geral  de  Polícia,  Edson  José  Pereira,  Delegado  e

Presidente, e João Bosco Guimarães, Delegado e Vice- Presidente do Sindepominas,

respectivamente; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta

Comissão com o Secretário de Estado de Defesa Social, a Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, o Chefe da Polícia Civil e os representantes dos Sindicatos

dos Delegados, para discutir os direitos humanos, o subsídio e a jornada de trabalho

dos delegados. Logo após, a Presidência convida os delegados supracitados para
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comporem a mesa e concede a palavra, cada um por sua vez, para que façam as

suas exposições relacionadas à questão trabalhista. Os Deputados usam da palavra

para debaterem as reivindicações dos delegados. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2011

Às 10h2min, comparecem na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Délio Malheiros e Celinho do Sinttrocel (substituindo

o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura),

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

Miranda.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

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

Rosângela Reis,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a discutir questões relacionadas a multas de trânsito e à

instalação de radares fixos no Município de Coronel Fabriciano e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Francisco de Assis Simões Tomaz, Prefeito Municipal de

Coronel  Fabriciano;  Adriano  Martins,  Vice-Presidente  da  Câmara Municipal  desse

Município, representando o Sr. Francisco Pereira Lemos, Presidente dessa Câmara;

Izabela  Rizzoti  Lima,  Chefe  de  Divisão  da  Coordenação-Geral  de  Instrumental

Jurídico  e  Fiscalização,  representando  o  Sr.  Orlando  Moreira  da  Silva,  Diretor

(interino) do Departamento Nacional de Trânsito e Presidente do Conselho Nacional

de  Trânsito;  Allyson  Vasconcelos  Silva  Coelho,  Oficial  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado, representando o Sr. Glaydson Santo Soprani Massaria, Procurador-Geral do

Ministério  Público junto ao Tribunal  de Contas; Tadeu José de Mendonça, Diretor-
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Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais; José Riscala

Albeny Filho, Procurador  do Município de Coronel  Fabriciano;  e Galba Gomes da

Silva, Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente desse Município, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autor do requerimento

que deu origem ao debate, teces suas considerações iniciais. Logo após, passa a

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

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Délio  Malheiros  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de

audiência pública para discutir a qualidade do transporte rodoviário interestadual do

Estado;  e  para  discutir  possíveis  ilegalidades  ocorridas  no  reparo  de  veículos

efetivado pelas seguradoras, no tocante à prestação de serviços e à reposição de

peças automotivas por estas; Liza Prado (5) em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater sugestões sobre a reforma do Código de Defesa do

Consumidor; seja encaminhado à Copasa-MG pedido de providências com relação à

constante falta de água no Muncípio de Santa Bárbara, aos transtornos causados

pelas obras que não são concluídas, bem como à cobrança indevida pelos serviços

que não estão disponibilizados; seja encaminhado à Cemig pedido de providências

para que seja instalada uma unidade de atendimento dessa estatal no Município de

Santa Bárbara; seja encaminhado às empresas concessionárias de distribuição de

energia elétrica pedido de informações sobre as estatísticas de acidentes com a rede

elétrica  no  Estado  nos  últimos  cinco  anos,  como também  a  comparação  desses

dados com os serviços prestados pelas demais concessionárias do País, as rotinas

de manutenção das redes e dos equipamentos elétricos, a programação relativa à

troca dos equipamentos e à substituição das redes de distribuição de energia elétrica

de alta tensão; Liza Prado e Duílio de Castro em que solicitam seja encaminhado às

concessionárias dos serviços de distribuição de energia elétrica no Estado pedido de

providências  para  que  nas  contas  de  consumo  sejam  veiculadas  mensagens

ostensivas relativas à necessidade de recadastramento dos consumidores que fazem
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jus à tarifa social, prevista na Lei nº 12.212, de 2010, e para que essa veiculação se

efetive por três meses consecutivos; Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado

pedido de providências ao Ministério Público Federal com relação à promoção Fatura

Zero 2011, realizada pela Caixa Econômica Federal; Fred Costa em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  sobre  o  encerramento  das

atividades  dos  procons  de  seis  regionais  do  Município  de  Belo  Horizonte;  Célio

Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir

sobre  a  prática  de  venda  casada  pelas  fabricantes  de  eletrodomésticos,  pelas

operadoras de serviços telefônicos e por instituições financeiras; Celinho do Sinttrocel

(7) em que solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano

pedido de informações com relação ao extrato da conta criada pelo Aditivo nº 1 ao

contrato celebrado entre a Prefeitura desse Município e a empresa Engebrás durante

o período de vigência do contrato, especificando a quantidade de multas aplicadas, o

valor arrecadado com essas multas e a parcela desse montante que foi aplicada na

educação no trânsito; seja encaminhado ao referido Prefeito pedido de informações

para o envio, em forma de relatório, do número de multas aplicadas no período de

5/5/2005 até fevereiro de 2011, bem como do montante arrecadado nesse período por

meio  das  referidas  multas,  solicitando-se  que,  neste  documento,  estejam  em

destaque as multas resultantes da ultrapassagem de até 10% do limite de velocidade;

seja encaminhado pedido de informações sobre o valor  total de recursos pagos à

empresa  Engebrás  no  período  de  maio  de  2005  a  fevereiro  de  2011;  seja

encaminhado  pedido  de  informações  sobre  os  estudos  técnicos  realizados  para

alteração e  instalação  dos  radares,  sobre  a  forma como foi  dada  publicidade  ao

referido estudo e sobre os locais onde foi dada essa publicidade; nos termos dos §§

1º e 2º do art. 2º da Resolução nº 141 do Contran, de 3/10/2002; seja encaminhado

pedido  de  informações  sobre  a  quantidade de multas  aplicadas  às  empresas  de

transporte de passageiros e de cargas no Município de Coronel Fabriciano e sobre a

parcela dessas multas que foram aplicadas ao motorista em vez de serem aplicadas

ao real infrator; seja encaminhado ao representante do Ministério Público na Comarca

de Coronel Fabriciano pedido de informações sobre as providências tomadas com

relação  aos  radares  instalados  nesse  Município  e  ao  contrato  celebrado  com  a
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empresa  prestadora  de  serviços  de  instalação  de  lombadas  eletrônicas  nesse

Município;  e  pedido  de  informações para  o  envio  de  cópia  integral  dos  contratos

assinados, do edital e de todos os aditivos para instalação de radares no Município de

Coronel  Fabriciano.  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, 12 de abril de 2011.

Liza Prado, Presidente - Duílio de Castro - Antônio Júlio - Carlos Henrique.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Cássio Soares e Luiz

Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados  Rogério  Correia  e  Elismar  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Bruno Siqueira, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

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

os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 935, 948,  953, 963,  966, 973 e

978/2011 (Deputado André Quintão); 922, 923 e 971/2011 (Deputado Bruno Siqueira);

926, 937, 941, 947, 954, 957, 964, 967 e 972/2011 (Deputado Cássio Soares); 925,

936,  955,  969  e  975/2011  (Deputado  Delvito  Alves):  924,  940,  952,  970,  976  e

980/2011 (Deputado Luiz Henrique); 938, 949, 962 e 977/2011 (Deputada Rosângela

Reis); 950 e 965/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres concluindo pela  juridicidade,  pela



1052
____________________________________________________________________________

constitucionalidade e pela legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 319,

350, 357/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 373/2011 e, no 1º turno, o Projeto de Lei

nº 28/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira); em turno

único, o Projeto de Lei nº 508/2011 e, no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 62/2011 com

as  Emendas  nºs  1  e  2,  98/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  104/2011 com a

Emenda nº 1, 182 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis);

em turno único, o Projeto de Lei nº 627/2011, com a Emenda nº 1 e, no 1º turno, os

Projetos de Lei nºs 159/2011 com as Emendas nºs 1 a 5 (relator: Deputado André

Quintão); 100/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares);

173/2011 na forma do Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado Sebastião  Costa).  São

retirados de pauta os seguintes projetos de lei, atendendo-se a requerimentos dos

Deputados  mencionados  entre  parênteses,  aprovados  pela  Comissão:  382/2011

(Deputada  Rosângela  Reis);  10,  114,  188,  8,  14,  16,  101,  108,  124,  166/2011

(Deputado Elismar Prado); 111 e 113/2011 (Deputado Sebastião Costa). Anunciada a

votação dos pareceres do  relator,  Deputado Sebastião  Costa,  que concluem pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto

de  Resolução  nº  279/2011  e  do  Projeto  de  Lei  nº  106/2011,  são  aprovados

requerimentos do Deputado André Quintão solicitando o adiamento da votação.  É

convetido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

o  Projeto  de  Lei  nº  179/2011  (Deputado  Sebastião  Costa).  Nesse  momento,  o

Deputado Sebastião Costa retira-se da reunião, e o Deputado Bruno Siqueira assume

a direção dos trabalhos. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 186/2011 na forma do Substitutivo nº

1,  369/2011,  425/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  André

Quintão); 242/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 535/2011 (relator: Deputado Luiz

Henrique); 353/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); 540, 541 e 542/2011, os três

últimos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 594/2011

na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Após discussão e
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votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 303 e 460/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 389/2011 (relator:

Deputado André Quintão); 453/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). São retirados

de pauta os seguintes projetos de lei, atendendo-se a requerimentos dos Deputados

mencionados entre parênteses, aprovados pela Comissão: 367, 386, 401, 449, 471,

487,  496 e 519/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  368,  599 e 603/2011 (Deputada

Rosângela Reis); 377/2011 (Deputado Célio Moreira); 394, 400, 452, 467 e 500/2011

(Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado

de Fazenda o Projeto de Lei  nº 514/2011 (relator:  Deputado Sebastião Costa); ao

autor e à Seplag o Projeto de Lei nº 523/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à

Seplag os Projetos de Lei nºs 568/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis) 577 e

614/2011; ao autor, à Seplag e ao Prefeito do Município de Itajubá o Projeto de Lei nº

625/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); à Seplag o Projeto de Lei nº 578/2011;

ao autor, à Seplag e ao Prefeito do Município de São Francisco o Projeto de Lei nº

602/2011; ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG - e ao Prefeito do

Município  de  Ponte  Nova  o  Projeto  de  Lei  nº  821/2011  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique); ao autor, à Seplag e ao Prefeito do Município de Jacutinga o Projeto de Lei

nº 612/2011; e à Seplag e ao Prefeito do Município de Itanhandu o Projeto de Lei nº

628/2011 (relator: Deputado André Quintão). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que

se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 463, 517,

526, 584, 585, 605, 607, 609, 610, 616, 617, 622, 623, 624, 629, 630 e 637/2011 e à

Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs

611, 618 e 634/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela Reis -

Bruno Siqueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 28/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  n°

28/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 265/2007, dispõe sobre

a obrigatoriedade de apresentação de garantia real, por parte de empreendimentos

econômicos, nas hipóteses de risco iminente ao meio ambiente e à população e dá

outras providências.

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

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 343/2011, de autoria  do Deputado Fred Costa, que

visa acrescentar dispositivos à Lei n° 7.772, de 8/ 9/80, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende estabelecer a obrigatoriedade de apresentação

de garantia real, por parte de empreendimentos econômicos, nas hipóteses de risco

iminente  ao  meio  ambiente  e  à  população.  Em breve resumo da  justificativa,  os

autores  afirmam  que  a  proposição  tem  por  finalidade  conciliar  a  exploração

econômica e a preservação do meio ambiente.

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em

duas legislaturas anteriores (Projetos de Lei nºs 578/2003 e 265/2007), tendo esta
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Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade e concluído por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na

forma de substitutivo que apresentou.

Tendo em vista a inexistência de mudanças constitucionais e legais supervenientes

que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento

expressado  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 265/2007,  reproduzindo  a

argumentação jurídica apresentada:

“Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  a  fundamentação  deste  parecer  repete

literalmente a do Projeto de Lei nº 35/2007, de conteúdo idêntico ao do projeto em

exame.  Quanto  à  conclusão,  fizemos  apenas  um  ajuste  de  número,  mantido  o

entendimento  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da  análise  da

proposição  anexada,  entendimento  esse  que  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  35/2007,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, então apresentado.

A  proposição  em  epígrafe  tem  por  objetivo  estabelecer  a  obrigatoriedade  de

apresentação de garantia pelos empreendedores nos licenciamentos ambientais de

empreendimentos  potencialmente  nocivos  ao  meio  ambiente  e  à  população.  Nos

termos do projeto, garantia compreende a comprovação da idoneidade econômico-

financeira do empreendedor para arcar com os custos decorrentes da obrigação de

recuperar  ou  reabilitar  áreas  degradadas,  de  indenização  de  eventuais  danos

pessoais e materiais causados à população e ao patrimônio público bem como a

exigência  de  instrumentos  de  garantia,  tais  como  garantia  real,  carta  de  fiança

bancária ou seguro de responsabilidade civil.

O projeto determina, também, a obrigação de realização de vistorias regulares pelo

poder público em empreendimentos potencialmente nocivos ao meio ambiente, em

intervalos  não  superiores  a  um  ano,  com  emissão  de  laudo  técnico  sobre  a

implantação e o desenvolvimento das ações ambientais a cargo do empreendedor

bem como sobre a segurança das instalações do respectivo empreendimento.

Com  efeito,  a  matéria  está  no  campo  da  competência  legislativa  estadual.  De

conformidade com o art. 24, VI, da Constituição da República, incumbe à União e aos

Estados  legislarem  concorrentemente  sobre  ‘florestas,  caça,  pesca,  fauna,
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conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição’. No mesmo artigo, o inciso VIII atribui ao legislador

estadual  competência  para  dispor  sobre  ‘responsabilidade  por  dano  ao  meio

ambiente’, obedecidas, em todos os casos, as normas gerais editadas pela União.

Ressalte-se,  também,  a  competência  material  do  Estado  membro,  disposta  nos

incisos  VI  e  VII  do  art.  23  da  mesma  Constituição,  para  o  exercício  de  polícia

administrativa e de execução de obra e de atividade em tema ambiental.

A Constituição da República estabelece, ainda, no art. 225, § 3º, que as condutas

lesivas ao meio ambiente submetem os agentes causadores do dano tanto a sanções

quanto ao dever  de reparação.  No mesmo sentido,  observamos a  Lei  Federal  nº

6.938, de 1981, que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, a qual, no §

1º do art. 14, assim determina:

‘Art. 14 - (...)

§ 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor

obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério

Público  da  União  e  dos  Estados  terá  legitimidade  para  propor  ação  de

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente’.

Registre-se, por ser oportuno, que, na análise do Projeto de Lei nº 578/2003, de

conteúdo idêntico ao da proposição em exame, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou

as considerações que reproduzimos a seguir.

‘Observe-se que a proposição procura impor ao empreendedor significativo ônus, o

qual, do ponto de vista jurídico, por seu rigor, fere os princípios da razoabilidade e da

eficiência, próprios da administração pública, bem como o da livre iniciativa, aplicável

à iniciativa privada.

A prestação de garantia real ou instrumento similar está em descompasso com a

segurança  que  se  pretende  oferecer  ao  meio  ambiente,  no  que  se  refere  à

possibilidade  de  reparação  de  eventual  dano,  pois  se  mostra  exagerada.  Deve,

portanto, ser revista.

Também a faculdade outorgada ao Ministério Público pelo projeto já está prevista



1057
____________________________________________________________________________

na ordem jurídica, uma vez que é atribuição constitucional desse órgão zelar pela

integridade dos direitos difusos.

Já a competência para aplicação de penalidade, conferida ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente, é matéria presa a reserva de iniciativa, e somente projeto de lei de

autoria do Governador do Estado poderia tratar do tema’.

Assim, com o intuito de aperfeiçoar o Projeto de Lei nº 265/2007 do ponto de vista

jurídico-formal e da técnica legislativa, apresentamos, na conclusão deste parecer, o

Substitutivo nº 1, no qual propomos a inserção de um novo parágrafo no art. 8º da Lei

nº  7.772,  de  8/9/80,  para  autorizar  o  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –

Copam – 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’.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  343/2011,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que a sugestão de acréscimo do § 6° ao art. 8°

da Lei n° 7.772, de 1980, já está abrangida pelo Su bstitutivo n° 1, apresentado ao

final do parecer.

Quanto à impossibilidade da mudança pretendida - acréscimo do inciso V ao art. 2°

e de parágrafo único ao art. 5° -, algumas consider ações merecem ser feitas.

A Lei Federal n° 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobr e a Política Nacional do Meio

Ambiente,  define,  em  seu  art.  3°,  o  conceito  de  deg radação  e  de  poluição.  A

degradação da qualidade ambiental seria “a alteração adversa das características do

meio  ambiente”,  enquanto  a  poluição seria a  degradação da qualidade  ambiental

resultante  de  atividades  que  direta  ou  indiretamente  prejudiquem  a  saúde,  a

segurança  e  o  bem-estar  da  população;  criem  condições  adversas  às  atividades

sociais  e  econômicas;  afetem  desfavoravelmente  a  biota;  afetem  as  condições

estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo

com os padrões ambientais estabelecidos.
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Dentro  da  distribuição  de  competências  prevista  na  Lei  n° 6.938,  de  1981,  ‘os

Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão

normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente,

observados os que forem estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -

Conama  -’,  que  é  o  órgão  competente  para  a  edição  de  normas  e  padrões

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia

qualidade de vida.

Quanto ao licenciamento ambiental, ressaltamos que a Lei n° 6.938, de 1981, em

seu art. 10, determina que ‘a construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  considerados

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual

competente’.

O licenciamento foi regulamentado pela Resolução do Conama n° 237, de 19/12/97,

que  dispõe  sobre  a  revisão  e  complementação  dos  procedimentos  e  critérios

utilizados para o licenciamento ambiental. Seu art. 3° prevê que ‘a licença ambiental

para  empreendimentos  e  atividades  consideradas  efetiva  ou  potencialmente

causadoras  de  significativa  degradação  do  meio  dependerá  de  prévio  estudo  de

impacto  ambiental  e  respectivo  relatório  de  impacto  sobre  o  meio  ambiente

(EIA/RIMA),  ao  qual  dar-se-á  publicidade,  garantida  a  realização  de  audiências

públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação’.

O relatório de impacto ambiental, por sua vez, foi regulamentado pela Resolução do

Conama n° 001, de 23/1/86, que dispõe sobre critéri os básicos e diretrizes gerais e,

no seu art. 8°, prevê o conteúdo mínimo daquele.

Como se verifica da legislação em vigor, o estudo de impacto ambiental e o relatório

são instrumentos que já foram regulamentados e que têm por principal finalidade o

estudo e a análise dos aspectos ambientais, e não os impactos na segurança pública.

Assim,  as  alterações pretendidas  extrapolam a  competência  legislativa estadual  e

encontram óbices na legislação federal, que estabelece as diretrizes sobre a matéria,

razões pelas quais não foram contempladas no substitutivo apresentado ao final do

parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 28/2011 na forma do Substituti vo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta parágrafo ao art. 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  -  O art.  8º da Lei  nº 7.772,  de 8 de setembro de 1980,  passa a vigorar

acrescido do seguinte § 6º:

“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 Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 159/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 159/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  60/2007,  institui  a  política  estadual  de

educação preventiva e atenção integral ao usuário de drogas. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. 

Em observância ao § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram os Projetos de Lei

nºs 549, 714, 944 e 945/2011 anexados ao projeto de lei em epígrafe. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
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do Regimento Interno,  analisar  a proposição quanto aos aspectos de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a instituição de uma política estadual voltada

para a prevenção do uso de drogas, bem como para o tratamento, a reinserção social

dos usuários de drogas e a assistência a seus familiares. Para tanto, fixa diretrizes

orientadoras e ações a serem desenvolvidas pelo Estado.

Trata-se  de  um  assunto  de  extrema  relevância  social,  tanto  que,  em  outras

legislaturas,  proposições  de  idêntico  teor  já  tramitaram  nesta  Casa  com  os  nºs

180/2003,  2.453/2002  e  60/2007.  Todavia,  as  mencionadas  proposições  não  se

transformaram em norma jurídica. 

Primeiramente, é preciso ressaltar que a proposição em análise envolve proteção e

defesa  da  saúde,  assim  como  proteção  às  crianças  e  aos  jovens,  matérias  de

competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme

dispõe o art. 24, incisos XII e XV, da Constituição da República. Dessa forma, cabe à

União editar a norma geral, e aos Estados, suplementá-la no intuito de atender suas

peculiaridades. 

No âmbito federal,  a Lei nº 11.343, de 23/8/2006, 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.

Entre  os  princípios  norteadores  do  Sisnad  está  a  observância  às  orientações  e

normas  emanadas  do  Conselho  Nacional  Antidrogas  -  Conad  -,  bem  como  a

promoção da integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e

reinserção  social  de  usuários  e  dependentes  de  drogas  e  as  políticas  públicas

setoriais  dos  órgãos  do  Poder  Executivo  da  União,  Distrito  Federal,  Estados  e

Municípios. Prevê ainda a referida lei, em seu art. 23, que as redes dos serviços de

saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios desenvolverão

programas  de  atenção  ao  usuário  e  ao  dependente  de  drogas,  respeitadas  as

diretrizes do Ministério da Saúde. 

No uso de sua competência regulamentar, o Conad editou a Resolução nº 3, de

27/10/2005,  aprovando a  Política  Nacional  sobre  Drogas,  que  tem por  objetivo  a
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construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido

de drogas lícitas.

No âmbito estadual, a prevenção da dependência de drogas e afins e prevista no §

3º do art. 222 da Constituição mineira, que determina ser ela um dever do Estado. No

tocante  à  regulação  da  matéria,  a  Lei  nº  11.544,  de  1994,  regulamenta  esse

dispositivo  constitucional,  fixando  as  atribuições  do  Estado  na  prevenção  do  uso

indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins. Por sua vez, o Decreto nº

44.360,  de 24/7/2006, instituiu a Política Estadual  sobre Drogas, com os mesmos

princípios da política nacional.

No  que  toca  à  instituição  de  políticas  públicas  por  meio  de  lei,  é  importante

asseverar que esta não pode, por um lado, ser excessivamente genérica, de forma a

se  assemelhar  a  mera  declaração  de  intenções,  nem,  por  outro  lado,  ser  muito

específica,  detalhando  a  ação  do  Executivo  e  configurando  programa  a  ser

implementado  por  esse  Poder.  Neste  caso,  estaria  o  projeto  eivado  de  vício  de

iniciativa, pois não pode o Poder Legislativo impor ao Poder Executivo a adoção de

programas com atribuições demasiadamente detalhadas para serem desenvolvidos

por seus órgãos. 

Em linhas gerais, a proposição em estudo situa-se dentro desses limites, ou seja,

define diretrizes  a serem implementadas sem descrever de forma excessivamente

detalhada essas ações. 

Vislumbramos, todavia, a necessidade de aprimorar determinados dispositivos do

projeto.

Sugerimos, assim, por questões de técnica legislativa, o aprimoramento da redação

do inciso I do art. 3º do projeto, o que fazemos por meio da apresentação da Emenda

nº 1. 

Também o inciso XIII do art. 3º do projeto merece reparo, uma vez que confere ao

Estado a competência para traçar o planejamento e as estratégias para executar uma

política de repressão ao narcotráfico. Como o art. 144, § 1º, inciso II, da Constituição

Federal confere à Polícia Federal a competência para prevenir  e reprimir  o tráfico

ilícito de entorpecentes, drogas e afins, é necessário restringir o referido comando do

projeto de modo a torná-lo compatível com as competências do Estado. Para sanar
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tal impropriedade, apresentamos a Emenda nº 2. 

Faz-se também necessária a supressão do art. 5º do projeto, que contém prazo

para que o Poder Executivo regulamente a lei.  Tal  dispositivo viola  o princípio da

separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Legislativo estabelecer prazos

para  outro  Poder.  Ademais,  a  regulamentação de leis  já  é  atribuição  inerente  ao

Poder Executivo, nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,  sendo,

pois, desnecessária a sua previsão em lei. 

Resta-nos ainda analisar os  projetos de lei  anexados ao projeto em análise por

guardarem semelhança no conteúdo. 

O Projeto de Lei nº 549/2011 propõe a instituição, no Estado, de uma política de

prevenção  e  cessação  do  tabagismo,  alcoolismo  e  toxicomania,  no  âmbito  dos

Programas de Atenção Básica. 

Primeiramente, é preciso ressaltar que o referido projeto estabelece uma política a

ser desenvolvida pelas unidades de saúde dos Municípios mineiros, ferindo, neste

aspecto, a lógica de organização do Sistema Único de Saúde - SUS -, traçada pela

Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90. A referida lei é a norma geral que regulamenta o

sistema de saúde nacional. De acordo com o seu art. 9º, a direção do SUS é única,

sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

“I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II  -  no  âmbito  dos Estados  e  do  Distrito  Federal,  pela  respectiva  Secretaria  de

Saúde ou órgão equivalente; e

III  -  no  âmbito  dos  Municípios,  pela  respectiva  Secretaria  de  Saúde  ou  órgão

equivalente”. 

Não  cabe,  assim,  ao  Estado  definir  políticas  a  serem  desenvolvidas  pelos

Municípios, pois estes, embora não tenham competência para legislar sobre saúde,

deverão seguir as orientações da norma federal e aplicá-las por meio de seu órgão

gestor. 

Ademais, no que toca à prevenção e cessação da prática do tabagismo, de que

trata o art. 1º do Projeto de Lei nº 549/2011, registre-se que já vigora no Estado a Lei

nº 12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo no Estado e

proíbe  o  uso de cigarro  e  similares  nos  locais  que  menciona.  Em  seu art.  1º,  a
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mencionada lei  estabelece que o Estado adotará medidas educativas e restritivas

com vistas a combater a prática do tabagismo em seu território. Entendemos, assim,

que a inclusão da prevenção do tabagismo na política voltada para o  usuário de

drogas não trará nenhuma inovação jurídica, já que a prevenção a tal prática já está

disciplinada por lei. 

Quanto  à  prevenção  à  toxicomania,  já  está  ela  inserida  dentro  da  prevenção

antidrogas prevista na política proposta pelo Projeto de Lei nº 159, de 2011. 

Destacamos, ainda, que está em vigor no Estado a Lei nº 9.990, de 20/11/98, que

cria o Programa Estadual  de Atendimento ao Alcoólatra e dá outras providências.

Todavia, não obstante o fato de tal lei criar um programa, não define ela diretrizes

claras  para  a  prevenção  ao  uso  de  álcool,  mas  somente  para  o  tratamento  do

alcoólatra. Dessa forma, para aproveitar este conteúdo do Projeto de Lei nº 549/2011,

apresentamos, por meio da Emenda nº 4, dispositivo que determina que a política

estadual de educação preventiva e atenção ao usuário de drogas se aplicará, no que

couber, ao usuário de álcool.

Por  sua vez,  o Projeto de Lei  nº  714/2011 propõe a instituição de uma política

estadual  de  enfrentamento  do  “crack”  e  outras  drogas.  Não  há  dúvida  de  que  o

objetivo  de  tal  projeto  já  está  contemplado  na  política  proposta  pelo  projeto  em

epígrafe. Todavia entendemos que o Estado deve conferir um tratamento especial aos

usuários  do  “crack”,  em face dos  transtornos extremamente graves  causados por

essa droga. 

As  denominadas “cracolândias”,  pontos  de  usuários  cada  vez mais  comuns  em

nossas cidades, representam uma cruel realidade que vem se alastrando em nossa

sociedade. De acordo com estudo do Centro de Pesquisa em Segurança Pública -

Cepesp - da PUC Minas, coordenado pelo Prof. Luis Flávio Sapori,  o ingresso do

“crack”  na  Capital  mineira  está  diretamente  ligado  ao  aumento  do  número  de

homicídios  motivados  por  drogas  ilícitas.  Essa  relação  entre  a  disseminação  da

violência e o uso do “crack” está ligada ao consumo compulsivo dessa substância.

“Normalmente, o usuário se torna dependente com apenas três ou quatro doses do

entorpecente.” Ademais, o “crack” é seis vezes mais potente que a cocaína e provoca

uma  ação  devastadora  no  organismo  do  usuário,  causando  lesões  cerebrais
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irreversíveis. 

No âmbito federal, já existe o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras

Drogas, composto de ações imediatas e estruturantes e que envolve a participação

de 10 ministérios e órgãos do governo federal, Estados, Municípios e sociedade civil. 

Assim,  consideramos  que  o  Estado  deve  atuar  de  forma  mais  ostensiva  na

prevenção do uso dessa droga para impedir que ela vitime mais pessoas. Para tanto,

propomos, por meio da Emenda nº 5, que seja incluída entre as competências do

Estado  na política  prevista  no  Projeto  de  Lei  nº  159/2011  a  atenção especial  ao

usuário  do  “crack”,  a  fim  de  minimizar  os  efeitos  sociais  causados  por  essa

substância. 

Quanto aos Projetos de Lei nºs 944 e 945, de 2011, resta-nos informar que os seus

conteúdos são incorporados ao Projeto de Lei nº 159/2011 por meio dos acréscimos

propostos nas emendas apresentadas a seguir. Cite-se, por exemplo, que a inclusão

da prevenção ao uso de álcool, prevista no Projeto de Lei n° 944/2011, está sendo

inserida  no  Projeto  de  Lei  n° 159/2011  por  meio  da  Emenda nº  4,  que  a  seguir

apresentamos.  No  que  toca  especificamente  ao  Projeto  de  Lei  n° 945/2011,

entendemos que as diretrizes nele contidas já estão, de certa forma, acolhidas pela

política  prevista  no  Projeto  de  Lei  nº  159/2011.  Todavia,  quanto  às  ações

minudenciadas que ele estabelece, como já ressaltado neste parecer, consideramos

serem  elas  ações  típicas  da  atividade  do  Poder  Executivo,  que  não  devem  ser

tratadas em lei.

Ressaltamos,  mais  uma  vez,  a  necessidade  de  uma  análise  profunda,  a  ser

realizada  pela  Comissão  de  mérito,  que,  certamente,  contribuirá  para  o

aprimoramento do projeto quanto ao seu conteúdo. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  159/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  5,  a  seguir

redigidas. 

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
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I  -  educação  preventiva:  que  compreende  um  conjunto  articulado,  integrado  e

interdisciplinar de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, com o objetivo

de  facilitar  o  acesso  à  informação  e  à  orientação,  bem  como  a  espaços  que

promovam  o  desenvolvimento  integral  do  cidadão,  por  meio  da  valorização  da

qualidade de vida e do fortalecimento de seus laços sociais;”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso XIII do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

XIII  -  estabelecer  estratégias  para  a  diminuição da criminalidade e da  violência

decorrentes do tráfico de drogas no Estado;”. 

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 5°, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único: 

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Aplica-se aos usuários de álcool, no que couber, o disposto nesta

lei.”. 

EMENDA Nº 5

Acrescente-se o seguinte inciso XV ao art. 4º: 

“Art. 4º - (...)

XV - dedicar atenção especial à prevenção do uso do “crack” e ao tratamento do

usuário e seus familiares, em face da disseminação dessa droga e dos transtornos

extremamente graves por ela causados para a saúde pública e para a sociedade.”. 

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 182/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria conjunta dos Deputados Elismar Prado e Almir

Paraca,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  642/2007,  “institui  a
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Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens

e dá outras providências”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Em observância ao § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi o Projeto de Lei nº

549/2011, da Deputada Liza Prado, anexado ao projeto de lei em epígrafe. 

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno. 

Fundamentação

A  proposição  em  exame  visa  a  instituir  a  Política  Estadual  de  Apoio  às

Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens e a dar outras providências. 

Projeto de igual teor já tramitou nesta Casa na legislatura passada, como Projeto de

Lei  nº  642/2007,  ocasião  em  que  esta  Comissão  se  manifestou  pela

constitucionalidade da matéria e apresentou substitutivo para aprimorar o seu texto. 

Ressalte-se, primeiramente, que as proposições legislativas que visam a instituir

políticas  não podem,  por  um  lado,  ser  excessivamente  genéricas,  de  forma a  se

assemelhar  a  meras  declarações  de  intenções,  nem,  por  outro  lado,  ser  muito

específicas,  detalhando  a  ação  do  Executivo  e  configurando  programas  a  serem

implementados por esse Poder. Nesse caso, estaria a proposição eivada de vício de

iniciativa, pois que não pode o Poder Legislativo impor ao Poder Executivo a adoção

de  programas  detalhando  de  forma  demasiada  ações  inerentes  à  sua  atuação

administrativa. 

Como  não  houve  mudança  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  um  novo

entendimento sobre o tema, ratificamos o entendimento exarado por esta Comissão

de que a matéria em estudo, em linhas gerais, situa-se dentro de limites aceitáveis

para  a  instituição  de  política  pública  sem  ofender  o  princípio  da  separação  de

Poderes. Em suma, o projeto estabelece limites e define diretrizes a serem adotadas

pelo Poder Executivo em sua ação junto às comunidades a serem beneficiadas pela

norma. Destaque-se, contudo, que há dispositivos na proposição que extrapolam um
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pouco esses limites, devendo, pois, ser suprimidos do projeto de lei em análise, o que

fazemos por meio da apresentação do Substitutivo nº 1 ao final apresentado. 

Cumpre-nos alertar para o fato de que se encontra em vigor a Lei nº 12.812, de

28/4/98, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,

que  dispõe  sobre  a  assistência  social  a  ser  prestada  às  populações  das  áreas

inundadas por reservatórios, e dá outras providências. Tal norma visa à proteção das

comunidades que viviam e trabalhavam em áreas que foram ou serão inundadas por

reservatórios  em  decorrência  da  construção  de  barragens,  ou  seja,  os  mesmos

destinatários da proposição em apreço. 

A referida  lei  criou,  em  seu  art.  2º,  o  Programa de  Assistência  às  Populações

Atingidas pela Construção de Barragens - Pró-Assiste -, que prevê a prestação de

assistência  jurídica,  psicológica,  médica,  odontológica  e  hospitalar;  assegura  a

continuidade da oferta dos serviços educacionais às crianças e aos adolescentes das

famílias atingidas e de curso de capacitação e assistência técnica para as atividades

de agricultura, entre outras medidas. 

O art. 3º da referida lei traz as atribuições do Conselho Estadual de Assistência

Social  para  a  consecução  dos  objetivos  do  programa,  e  o  art.  4º,  as  fontes  de

recursos  para  seu  custeio.  O  art.  5º  estabelece  condições  para  a  concessão  do

licenciamento  ambiental,  entre  elas  a  aprovação  do  plano  de  assistência  social

apresentado pelo empreendedor. 

Concluímos, assim, que sob a ótica da técnica legislativa não se justifica a edição

de  uma  nova  lei,  tendo  em  vista  que  a  Lei  nº  12.812,  de  1998,  já  trata  dos

destinatários do projeto de lei em questão. Assim, propomos, no Substitutivo nº 1,

sejam  as  disposições  do  projeto  incluídas  na  referida  lei  em  observância  à

consolidação das normas jurídicas. 

Por ora, limitamo-nos a apontar os vícios existentes na proposição em exame e a

apresentar  substitutivo  que  acrescenta,  na  referida  lei,  o  conteúdo  essencial  do

projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoá-lo. 

Ratificamos por  fim outros  aspectos de ordem jurídica já  manifestados por  esta

Comissão no parecer sobre o Projeto de Lei nº 642/2007, cujos termos transcrevemos

a seguir:
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“Como  finalidade  da  política  estadual  de  apoio  às  comunidades  atingidas  pela

construção de barragens prevista no inciso VII do art. 2º da proposição, pretende-se

‘garantir  às  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens  a  posse

permanente  e  o  uso  exclusivo  das  riquezas  naturais  existentes  nas  áreas  de

reassentamento’.  Não tem o Estado competência legislativa para estabelecer essa

garantia,  uma vez que recursos naturais como água e minério enquadram-se nas

competências privativas da União, nos termos do art. 22, IV e XII, da Constituição da

República. 

Os instrumentos da  referida  política  estadual  previstos  no art.  5º  da proposição

estão excessivamente genéricos, razão pela qual o dispositivo não oferece nenhuma

orientação aos responsáveis pela execução das políticas públicas. 

A garantia de participação na formulação dessa política por parte das comunidades

atingidas pela construção de barragens não pode ser explicitada de forma genérica,

como ocorre, por exemplo, com o inciso I do art. 6º e o art. 7º; exige detalhamento.

Atente-se,  todavia,  para  o fato  de  que projeto  de  iniciativa  parlamentar  não pode

alterar  a  composição  nem  as  regras  de  funcionamento  de  órgãos  colegiados  do

Poder Executivo. 

Não  deve  constar  na  lei  que  ‘a  Política  Estadual  de  Apoio  às  Comunidades

Atingidas pela Construção de Barrangens poderá contar com um órgão específico de

gestão’. A lei cria e organiza os órgãos da administração pública, jamais estabelece a

possibilidade de sua criação. 

O art.  8º do projeto em exame estabelece que o ‘Estado propiciará os meios e

disponibilizará os recursos públicos suficientes para o exercício e a implementação

dos  direitos  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens’.  Esse

dispositivo  tem  um  inconveniente:  determinadas  interpretações  sobre  o  que  se

entende  por  ‘suficiente’ poderão  ensejar  a  vinculação de recursos  orçamentários,

ainda  que  não  se  mencione  expressamente  o  valor.  A propósito,  a  vedação  de

vinculação de recursos orçamentários afasta a possibilidade de aprovação do § 2º do

art. 9º da proposição. 

Não há razoabilidade na vedação genérica ‘à concessão de incentivos do Poder

Público  a  atividades  que  interfiram  ou  causem  impacto  negativo  sobre  as
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comunidades atingidas pela  construção de barragens,  tais  como a  construção de

estradas’.  Todas  as  vezes  que  um  determinado  empreendimento  causar  impacto

negativo em uma comunidade, devem ser analisados os custos e os benefícios não

apenas para esta, mas para toda a sociedade, estudando-se formas de atenuar os

referidos impactos que tais comunidades podem sofrer. 

Tais  considerações  têm  como  objetivo  oferecer  parâmetros  jurídicos  para  a

discussão do mérito do projeto por meio do Substitutivo nº 1, que ora apresentamos;

limitamo-nos a adequar a legislação em vigor ao que a proposição tem de essencial”.

Finalmente, ressaltamos que o conteúdo do Projeto de Lei nº 589/2011, anexado ao

projeto em análise, é o mesmo do Substitutivo nº 1 já apresentado por esta Comissão

na legislatura passada e, portanto, idêntico ao substitutivo ora apresentado. 

Conclusão

Em  virtude  das  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  182/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo único

do art.  194 da Constituição do Estado,  que dispõe sobre a  assistência  social  às

populações de áreas inundadas por reservatórios, e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção  de  Barragens,  com  o  objetivo  de  melhorar  as  condições  de  vida  e

incrementar o desenvovlimento dessas comunidades. 

§ 1º - 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

empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos; 

II  -  respeitar  e  valorizar  as  diferentes  práticas  tradicionais  e  as  especificidades
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culturais,  ambientais,  tecnológicas  e  socioeconômicas  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  sua

forma de interação com a sociedade local;

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 processo de

degradação;

VII  -  controlar  ambientalmente  as  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente,

inclusive aquelas desenvolvidas em regiões limites da área atingida pela construção

de barragens;

VIII - plantar espécies nativas e recompor fauna nativa.

§ 2º - São objetivos da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I  - assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela

construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e

regionais;

II - prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção

de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos dela decorrentes por meio

da universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados;

III - garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para

sua autossustentação 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;
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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 - 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.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único: 

“Art. 2º - (...) 

Parágrafo  único  -  São  beneficiários  do  programa  de  que  trata  este  artigo  os

habitantes de imóvel  rural  ou urbano desapropriado, bem como aqueles  que nele

exerçam  atividade  econômica,  aí  incluídos  comerciantes,  posseiros,  assalariados,

parceiros, arrendatários, meeiros e assemelhados.”.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe, resultante do desarquivamento do 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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 562 e 590 de 2011, de autoria dos

Deputados Fred Costa e Sargento Rodrigues, respectivamente, que alteram a Lei nº

18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do Livro.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise, em seu art. 1º, autoriza o Poder Executivo a criar uma sala de

leitura  em  cada  escola  pública  estadual.  Estabelece,  ainda,  que,  nas  novas

edificações,  a  sala  de  leitura  constará  na  planta  arquitetônica  e,  nas  escolas  em

funcionamento,  caberá  à  direção  adequá-la  ao  prédio,  devendo  ser  mobiliada

convenientemente para o fim a que se destina e abastecida com acervo pertinente,

adequado e suficiente. Por fim, em seu art.  5º, dispõe sobre a designação de um

professor responsável pelas atividades de mediação na sala de leitura. 

Esclarecemos que, na legislatura passada, quando da análise do Projeto de Lei nº

3.087/2009, que deu origem à proposição em estudo, foi  apresentado substitutivo.

Como  não  ocorreram  mudanças  constitucionais  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  da  matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e

reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“Nota-se  que  o  projeto  de  lei  sob  comento  autoriza  o  Poder  Executivo  a

implementar medidas de sua competência, o que se mostra inócuo, uma vez que

cabe  a  esse Poder,  no  exercício  de  seu juízo  discricionário,  decidir,  segundo  as

circunstâncias,  sobre a necessidade ou não de instalar  salas  de  leitura  nas suas

escolas. Não se mostra conveniente que o Poder Legislativo autorize o Executivo, por

meio  de  atos  legislativos,  a  realizar  atos  de  sua  própria  competência.  A rigor,  a

autorização legislativa, como medida necessária para legitimar atos e ações de outro

Poder, tem sede constitucional e deve ser interpretada restritivamente, sob pena de

comprometer o princípio da separação dos Poderes. Outrossim, como o projeto se

reveste  de  cunho meramente  autorizativo,  não vincula o  destinatário  do comando

normativo - no caso, o Poder Executivo.

É oportuno informar que a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a

Política Estadual do Livro, em seu art. 4º, estabelece que competem ao poder público,

entre outras, as seguintes atribuições:

a) a criação e a execução de projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, bem

como a ampliação dos projetos existentes;
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b)  o  estabelecimento  de  parcerias  com  entidades  públicas  ou  privadas  para  o

desenvolvimento de programas de incentivo à leitura; 

c)  o incentivo à criação e à execução de projetos voltados para o estímulo e a

consolidação  do  hábito  de  leitura  mediante  revisão  e  ampliação  do  processo  de

alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas; 

d)  a  exigência  de  acervo  mínimo  de  livros  nas  bibliotecas  escolares  para

autorização de funcionamento de escolas públicas e privadas; 

e)  o  incentivo  à  adoção,  pelas  escolas  públicas  e  privadas,  de  obras  literárias

produzidas no Estado;

f)  a  elaboração,  pelos  órgãos  competentes,  de  um  cronograma  de  eventos  e

atividades de incentivo à leitura nas escolas da rede pública estadual.

Ainda no âmbito do Estado, a Superintendência de Bibliotecas Públicas, vinculada à

Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  tem  por  finalidade  programar  a  política  de

bibliotecas públicas, gerenciar as unidades a ela subordinadas e dar apoio técnico ao

Sistema Estadual  de Bibliotecas Públicas Municipais,  atendendo aos princípios da

preservação, da divulgação e do acesso ao patrimônio bibliográfico. Assim, compete-

lhe:

a) promover a aplicação e a disseminação de conceitos e práticas que visem à

valorização,  dinamização  e  modernização  das  atividades  ligadas  às  bibliotecas

públicas, priorizando as unidades a ela subordinadas; 

b)  promover  ação  descentralizada  de  estímulo  à  leitura,  colaborando  com  as

iniciativas  de  criação  e  aprimoramento  das  bibliotecas  públicas  municipais  e

comunitárias; 

c) desenvolver e estimular ações de implantação, valorização e dinamização das

bibliotecas públicas-polo;

d) atuar como unidade de integração e intercâmbio entre as bibliotecas públicas

estaduais e instituições congêneres; 

e)  estimular  programas  de  formação  de  pessoal  especializado  para  gerência  e

desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura e criação de bibliotecas públicas e

comunitárias; 

f)  planejar,  coordenar  e  executar  ações  concernentes  à  guarda,  organização,



1074
____________________________________________________________________________

conservação, restauração e acesso ao acervo sob sua guarda; 

g) programar ações visando a estabelecer política de seleção e descarte de acervo

bibliográfico; 

h) apoiar e subsidiar as demais unidades administrativas da Secretaria de Estado

de Cultura na elaboração e execução de planos, programas e projetos correlatos.

Informamos, ainda, que, em resposta ao pedido de diligência formulado por esta

Comissão, a Secretaria de Estado de Educação, no Parecer nº 25/2009, concluiu que

a  proposição  se  apresenta  ‘como  importante  medida  de  incentivo  à  cultura,

constituindo  espaço  privilegiado  para  o  desenvolvimento  das  competências  e

habilidades de leitura’. 

Dessa forma, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos o Substitutivo

nº 1 ao final deste parecer, incorporando a ideia do projeto à legislação vigente”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 186/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  4º da Lei  nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, fica acrescido do

seguinte inciso VIII : 

“Art. 4º - (....)

VIII - incentivar a criação de salas de leitura nas escolas da rede pública e privada

de ensino.”.

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Luiz Henrique

- Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 242/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.459/2010, “dispõe sobre a reserva de espaço

para mensagens de aviso sobre pessoas desaparecidas em veículos de transportes

coletivos intermunicipais, boletos de prestação de contas e avisos e cobranças de

serviços de empresas concessionárias no Estado.”

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Inicialmente, assinale-se que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria. Como

não  houve  mudança  constitucional  superveniente  que  propiciasse  uma  nova

interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  reproduzir,  nesta  peça  opinativa,  a

argumentação utilizada na ocasião:

“O  projeto  em  tela  estabelece  que  os  contratos  de  concessão  de  serviços  de

transporte coletivo intermunicipal e das concessionárias e empresas prestadoras de

serviços públicos conterão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no

interior dos veículos de transportes coletivos intermunicipais e nos boletos e extratos

das concessionárias, para a afixação de cartazes e divulgação de fotos e contatos

sobre aviso de pessoas desaparecidas.

Estabelece a proposição que os cartazes serão afixados no interior dos veículos de

transportes  coletivos  intermunicipais  e  nas  áreas  de  acesso  ao  público  nas

repartições administrativas das empresas públicas e concessionárias, e a divulgação

de fotos e formas de contatos se dará por meio de impressão em boletos, extratos de

contas e avisos enviados aos consumidores.
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O dramático problema de pessoas desaparecidas não escapou à preocupação do

legislador estadual, que buscou conferir tratamento normativo à matéria por meio de

leis como a de nº 13.764, de 2000, que dispõe sobre a busca dessas pessoas, a Lei

nº 15.432, de 2005, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas

desaparecidas e dá outras providências, a qual foi  regulamentada pelo Decreto nº

44.310, e ainda a Lei nº 15.026, de 2004, cujo art. 1º institui a exigência de que os

contratos de concessão de serviço de transporte intermunicipal contenham cláusula

que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para

a  afixação  de  cartazes  sobre  pessoas  desaparecidas  e  para  a  divulgação  de

mensagens de interesse público. Portanto, a última lei citada já contém, em parte, o

que a proposição em exame busca instituir, vale dizer, a obrigatoriedade de cláusula

constante  nos  contratos  de  transporte  intermunicipal  que  preveja  a  afixação  de

cartazes sobre pessoas desaparecidas. Nesse ponto, não haveria conteúdo inovador

na proposição. De outra parte, esta inovaria, ao prever tal encargo para as demais

concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos, que ficariam obrigadas

a reservar espaço em boletos e extratos para divulgação de fotos e contatos sobre

aviso de pessoas desaparecidas.

Em atenção à técnica legislativa, afigura-se-nos mais razoável dispensar disciplina

jurídica  mais  ampla  à  matéria  em  questão,  razão  pela  qual  sugerimos  a

apresentação,  na  “Conclusão”  deste  parecer,  do  Substitutivo  nº  1,  que,  a  par  de

conter a medida prevista no projeto, absorve também o conteúdo da mencionada Lei

nº 15.026, o que acarreta sua revogação expressa.

Frise-se  que o  Estado está  autorizado a  legislar  sobre  o  assunto em razão do

princípio autonômico, base de nosso sistema federativo. 

Inexiste, na espécie, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a

que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre a matéria”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  242/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  reserva  de  espaço  para  divulgação  de  mensagens  de  interesse

público em veículos de transporte coletivo intermunicipal e em boletos e extratos de

concessionárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

e dos demais serviços públicos conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de

espaço, no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos boletos e

nos extratos das concessionárias de serviços públicos, para a afixação de cartazes e

divulgação  de  fotos  e  contatos  sobre  aviso  de  pessoas  desaparecidas  e  para  a

divulgação de mensagens de interesse público.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” deste artigo serão afixados

no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso

ao público nas repartições administrativas das concessionárias,  e a divulgação de

fotos e formas de contato e de mensagens de interesse público dar-se-á por meio de

impressão em boletos, extratos de contas e avisos enviados aos consumidores. 

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004. 

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

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - André Quintão

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 389/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 209/2007, “dispõe sobre a realização de

parceria  público-privada  para  gestão  de  praças  de  esporte  do  Estado  de  Minas

Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a

matéria  no  tocante  ao  juízo  de  admissibilidade  .  Como  não  houve  mudança

constitucional  superveniente  que  propiciasse  uma  nova  interpretação  do  projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“O projeto em comento determina que as atividades de construção, manutenção e

administração de estádios de futebol e praças esportivas pertencentes ao domínio

público  estadual  serão  desenvolvidas  pelo  Estado  ou  transferidas  a  terceiros,

mediante contrato de parceria público-privada, nos termos da Lei nº 14.868, de 2003.

Essa lei dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas no âmbito

da administração estadual. 

O art.  2º  da proposição prevê a obrigatoriedade de o Plano Plurianual  de Ação

Governamental 2008-2011 incluir, entre os objetos para a realização do contrato de

parceria,  as  atividades  de  manutenção  e  administração  do  Estádio  Governador

Magalhães Pinto.

O art. 3º, por sua vez, altera a redação do art. 2º da Lei Delegada nº 67, de 2003,

que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Administração de Estádios do Estado

de Minas Gerais - Ademg - e dá outras providências. O preceito em questão prevê a

competência  dessa  entidade  autárquica  para  acompanhar  as  atividades

administrativas  dos  estádios  próprios,  desenvolvidas  por  meio  de  contratos  de

parcerias público-privadas, além de outros procedimentos administrativos atinentes à

utilização dessa modalidade de ajuste.

O art.  4º visa a acrescentar dispositivos no art. 5º da Lei nº 14.868, de modo a

prever explicitamente, como atividade passível de execução mediante os contratos de

que se cogita, a construção, a manutenção, a reforma e a gestão de instalações de

uso público destinadas à realização de eventos esportivos e de lazer.
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Finalmente, o art. 5º do projeto visa a alterar o inciso I do art. 14 da referida Lei nº

14.868,  o  qual  cuida  especificamente  das  obrigações  do  contratado  na  parceria

público-privada. A modificação sugerida consiste em exigir da empresa privada que

contrata  com  o  poder  público  a  demonstração  da  capacidade  administrativa,

econômica e financeira para a execução do contrato. Ademais, define capacidade

administrativa como “a manutenção, pelo prazo mínimo de 10 anos, de departamento

ou divisão voltada para a participação de natureza profissional em atividade esportiva

ou em competições de nível estadual e nacional”.

Após a enunciação sintética do conteúdo do projeto em exame, pode-se verificar

que,  no  afã  de  estabelecer  regras  sobre  contrato  de  parceria  público-privada  no

domínio  das  atividades  de  esporte  e  lazer,  a  proposição  invade  a  esfera  de

competência privativa do Governador do Estado para a disciplina da matéria.  Isso

porque a Ademg, na condição de entidade autárquica da administração indireta do

Executivo, se vincula à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. A citada

autarquia, por força da Lei Delegada nº 67, de 2003, com as alterações introduzidas

pela Lei Delegada nº 152, de 2007, tem por finalidade “a administração de estádios

próprios  ou  de  terceiros,  mediante  convênio,  observada  a  política  formulada  pela

Secretaria  de Estado de Esportes  e da Juventude”.  Sendo entidade vinculada ao

Executivo, apenas o Governador do Estado dispõe de prerrogativa para estabelecer

atribuições  à  Ademg,  seja  por  meio  de  lei  formal,  seja  mediante  decreto  ou

regulamento que disponha sobre a organização e a atividade do Poder administrador.

Nesse  particular,  o  projeto  contraria  o  art.  66,  III,  “e”,  da  Carta  mineira,  o  qual

consagra a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a criação, a estruturação e

a extinção de entidade da administração indireta.

Uma  coisa  é  a  edição  de  normas  sobre  parcerias  público-privadas,  que  são

contratos de colaboração entre o Estado e o particular  por meio dos quais o ente

privado  participa  da  “implantação  e  do  desenvolvimento  de  obra,  serviço  ou

empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades deles

decorrentes,  cabendo-lhe  contribuir  com  recursos  financeiros,  materiais  e

humanos...”, conforme define o parágrafo único do art. 1º da citada Lei nº 14.868, de

2003. A rigor, essa matéria não se enquadra na reserva de iniciativa do Executivo,
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sendo lícito a esta Casa deflagrar o processo legislativo em assuntos dessa natureza.

Isso  porque  se  está  diante  de  normas  atinentes  à  celebração  de  contratos

administrativos, as quais não constituem reserva de iniciativa do Executivo, embora a

grande maioria de tais ajustes sejam por ele celebrados. 

Outra coisa é adentrar a esfera de atribuições do Poder administrador, mediante a

previsão de competências para órgãos ou entidades do Executivo, como é o caso da

autarquia  Ademg.  Aqui,  existe  nítida  inconstitucionalidade  formal,  que  afronta  o

clássico princípio da separação dos Poderes, ainda que a proposição contenha vários

dispositivos concernentes ao instituto das parcerias público-privadas”.

Sendo assim, apesar da preocupação do autor do projeto com a implementação

dessas parcerias no terreno das atividades de esporte e lazer, a proposição contém

vício que compromete sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 389/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 453/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  191/2007,  “acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº

9.944, de 4/9/89,  que alterou artigos das Leis  nºs  9.578, de 10/2/89,  e 6.763, de

26/12/75”.

Publicado no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/11,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende instituir a isenção do pagamento do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, nas operações

internas para aquisição de automóveis destinados a emprego na categoria de aluguel

- táxi.

Temos  a  esclarecer  que  a  matéria  já  foi  objeto  de  análise  por  esta  Comissão,

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 191/2007, cujo parecer exarado pelo relator

naquela oportunidade acolhemos na íntegra e transcrevemos a seguir, haja vista não

ter  ocorrido  mudança  constitucional  ou  legal  que  pudesse  propiciar  uma  nova

interpretação da matéria:

“Ao propor a alteração da redação da Lei nº 9.944, o autor do projeto em análise

pretende  isentar  o  recolhimento  do  ICMS gerado  em  decorrência  das  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.  A proposição  já  tramitou  por  esta  Casa  Legislativa,  vindo  a  ser

arquivada em virtude do término da legislatura, valendo lembrar que a matéria já se

encontra  legalmente  disciplinada.  Trata-se  da  instituição de incentivo  de  natureza

fiscal que, segundo a Carta Constitucional, deve ser conferido por meio de convênio

celebrado  no  âmbito  do  Conselho  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  que

congrega  representantes  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.  A  Constituição  da

República,  por  força do disposto em seu art.  155,  § 2º,  XII,  “g”,  transfere para a

legislação complementar a regulação da forma como as isenções, os incentivos e os

benefícios de natureza fiscal serão concedidos ou revogados, mediante deliberação

das  unidades  federadas.  Na  falta  da  lei  complementar  referida  anteriormente,

segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, prevalece a disposição constante na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75,

cujo art. 1º prescreve: “Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações relativas à

Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Esse

procedimento instituído para a concessão de benefício fiscal com base no ICMS, a

propósito, vem sendo reiteradamente reconhecido por decisões do Supremo Tribunal

Federal - STF -, valendo lembrar, por ser oportuno, a manifestação da Ministra Ellen
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Gracie, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.276-2, proposta pelo Governador

do Estado de São Paulo, da qual se colhe o seguinte: “Em diversas ocasiões, este

Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que isenções de ICMS dependem

de deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não sendo possível a concessão

unilateral de benefícios fiscais”. Essa interpretação, no entender desta Comissão, faz

cair por terra a perspectiva de esta Casa editar normas com o propósito de instituir

benefícios  com base no  imposto  sobre  circulação de mercadorias.  O governo do

Estado de Minas Gerais, entretanto, atento às normas aplicáveis à espécie, aderiu

aos  convênios  celebrados  no  âmbito  do  Confaz  acerca  do  tema,  editando,  por

conseguinte, a Resolução Conjunta nº 3.848, de 15/1/2007, que estabelece critérios

para  a  concessão  do  benefício  para  os  adquirentes  de  veículos  de  passageiro

destinados a emprego na categoria de aluguel. Diferentemente do que alega o autor

da proposta em sua justificação, o benefício encontra-se instituído em Minas Gerais,

não  existindo  razão  de  ordem  fática  ou  legal  para  que  a  Assembleia  Legislativa

disponha sobre a matéria”. 

Conclusão

Em face do exposto,  concluímos pela antijuricidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 453/2011.

Sala das Comissões, 12 de abril de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/4/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Gustavo Perrella notificando que estará ausente do País no período

de 11 a 14/4/2011, em viagem a Buenos Aires (Argentina). (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Délio Malheiros notificando que estará ausente do País no período de

11 a 20/4/2011, em viagem particular à França. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 6/2011 - Projetos de Lei nºs 1.145 a

1.192/2011  -  Projeto  de  Resolução  nº  1.193/2011  -  Requerimentos  nºs  433  a

448/2011 - Requerimentos dos Deputados Fabiano Tolentino, Luiz Henrique e outros

e Zé Maia e da Comissão de Segurança Pública (2) - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Educação, de Cultura e de Meio Ambiente - Oradores Inscritos:

Discursos dos  Deputados Zé Maia,  Ivair  Nogueira,  Almir  Paraca,  Duarte  Bechir  e

Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da

Presidência - Designação de Comissões:  Comissões Especiais para  Emitir Parecer

sobre  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nºs  15  e  16/2011  e  sobre  as

Indicações,  Feitas  pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome do  Sr.  Fernando Viana

Cabral  para o Cargo de Presidente da Fundação Instituto Estadual  do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG - e do Nome do Sr. Marcílio César de

Andrade para o Cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas

Gerais - Cetec - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questão

de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -
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Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Silvino  Bomfim  de  Oliveira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  da

Estância Turística de Embu (SP), encaminhando cópia da moção de pesar, aprovada

por  essa Casa Legislativa,  pelo falecimento do Sr.  José Alencar Gomes da Silva,

Vice-Presidente da República. 

Do Sr. Antônio Marcos Alvim Soares, Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.765/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. José Carlos Elias, Corregedor-Geral da Assembleia Legislativa do Espírito

Santo, informando a composição da Corregedoria-Geral dessa Casa Legislativa para

o biênio 2011-2012. 

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações
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relativas ao Requerimento nº 239/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor. 

Do Sr. Tadeu José Mendonça, Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade

do Estado de Minas Gerais, apresentando o relatório dos resultados da administração

dessa autarquia no período 2005-2010. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr.  Antônio  Carneiro  da  Silva,  Juiz  de  Direito  da  Comarca de Sete  Lagoas,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.811/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos. 

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Educação,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.821,  6.823,

6.824,  6.832,  6.857,  6.859,  6.869,  6.896,  6.908  e  6.974/2010,  da  Comissão  de

Participação Popular.

Da Sra. Cristina Coelli Cicarelli Masson, Delegada de Polícia Especial, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 288/2011,  da  Comissão  de  Segurança

Pública.

Do Sr. Antonio Gama Junior,  Subcorregedor-Geral de Polícia Civil  (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n° 5.258/20 09,  da  Comissão de Direitos

Humanos, e 6.431/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF (21), notificando a

liberação  de  recursos  financeiros  ao  Estado  para  execução  dos  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.)

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de ofício desse Sindicato, enviado à

Diretora da Organização Internacional do Trabalho, em que se denunciam violações a

direitos e garantias fundamentais dos Delegados de Polícia do Estado. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Olavo  Machado  Junior,  Presidente  da  Fiemg,  convidando  esta  Casa  a

participar da solenidade comemorativa do Dia da Indústria, em 19/5/2011.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 6/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 18/2007)

Altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana do Vale do Aço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  2º -  A RMVA é integrada pelos Municípios  de Coronel  Fabriciano, Ipatinga,

Santana do Paraíso, Timóteo, Mesquita, Belo Oriente e Ipaba.”.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Justifica-se tal projeto de lei em razão de os Municípios de Mesquita,

Ipaba e Belo Oriente possuírem características que os credenciam a participar da

Região Metropolitana do Vale do Aço, sobretudo no que se refere às questões de

planejamento  regional  com  vistas  a  uma  melhor  gestão  dos  problemas

metropolitanos.  Fundamenta-se essa proposição com base em estudos realizados

pela  Fundação  João  Pinheiro,  por  meio  do  Centro  de  Estudos  Municipais  e

Metropolitanos  -  Cemme:  “Vale  do  Aço  2020,  uma  Agenda  de  Desenvolvimento

Integrado”, que identifica a tendência de todo o desenvolvimento direcionado ao vetor

norte,  onde  se  encontram  conurbados  os  Municípios  de  Belo  Oriente  -  sede  da

Cenibra,  cujos  trabalhadores  residem  majoritariamente  no  núcleo  metropolitano  -,

Mesquita - que tem sido palco de expansões da periferia de Ipatinga - e Ipaba - já

considerada  uma  cidade  dormitório  para  o  núcleo  metropolitano.  Os  estudos  da

Fundação João Pinheiro apontam as principais  propostas para o desenvolvimento

local com relação ao meio ambiente, ao saneamento básico, ao transporte, à saúde e

à  economia,  com  vistas  a  um  planejamento  integrado  do  desenvolvimento

socioeconômico.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.145/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.171/2007)

Estabelece  normas  para  a  realização  de  concursos  públicos  destinados  a

provimento de cargos ou empregos na administração direta e indireta do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas  normas  para  a  elaboração  e  a  execução  dos

concursos públicos na administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais.

Art.  2º  -  Os  concursos  públicos  serão  regidos  pelos  princípios  constitucionais

aplicáveis à administração pública, como:

I - amplo acesso dos candidatos a qualquer informação do concurso;

II - ampla defesa;

III - contraditório;

IV - competitividade;

V - seletividade.

Art. 3º - É vedada a realização de concurso público para cargo, emprego ou função

para os quais não haja vaga.

Art. 4º - Somente será permitida a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,

emprego  ou  função  pública  após  a  convocação  dos  candidatos  aprovados  no

concurso anterior, nos termos do inciso VI do artigo 8º.

Art.  5º  -  Os concursos serão realizados pelos  órgãos e entidades interessados,

admitindo-se a contratação de instituições que detenham a necessária experiência na

realização  de  exame  de  seleção,  caso  em  que  a  essas  serão  transferidas  as

responsabilidades, nos termos de contrato.

Parágrafo único - A contratação para a realização de concursos, à qual se refere o

“caput” do art. 5º, somente será feita mediante licitação, devendo a instituição ter:

a) a comprovação da capacidade técnica e logística para a execução;

b)  os  custos  que  incidirão  sobre  a  órgão  ou  entidade  interessada  e  sobre  os

candidatos.
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Do Edital

Art.  6º  -  Para  cada concurso  será divulgado edital  de  abertura,  que conterá as

normas  específicas  aplicáveis  ao  certame,  e  o  programa das  provas,  nos termos

desta lei.

Art.  7º  -  O  edital  é  vinculante  da  administração  pública  e  de  cumprimento

obrigatório, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a

perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato.

Art. 8º - O edital de abertura do concurso para cargo, função ou emprego conterá,

sob pena de nulidade, no mínimo:

I - identificação do cargo;

II - atribuições do cargo;

III - valor do vencimento;

IV - nível de escolaridade exigido para a posse;

V - número de vagas oferecido no momento da publicação do edital de abertura do

concurso;

VI - número mínimo de vagas que a administração interessada se obriga a nomear,

no prazo de vigência do concurso, que não poderá ser inferior a 20% (vinte por cento)

das vagas oferecidas no momento da abertura, obedecida a ordem de classificação;

VII - indicação do local e do órgão de lotação dos aprovados;

VIII  -  indicação  precisa  dos  locais,  dos  procedimentos  e  das  formalidades

confirmatórias de inscrição;

IX - indicação dos critérios de pontuação e contagem de pontos nas provas;

X - indicação do peso relativo de cada prova;

XI - enumeração precisa das matérias das provas, dos eventuais agrupamentos de

provas e das datas de suas realizações;

XII - indicação da matéria objeto de cada prova, de forma a permitir ao candidato a

perfeita compreensão do conteúdo programático que será exigido;

XIII - regulamentação dos mecanismos de divulgação dos resultados, com datas,

locais e horários;

XIV  -  regulamentação  do  processo  de  elaboração,  apresentação,  julgamento,

decisão e conhecimento de resultado de recursos;
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XV - fixação do prazo inicial de validade e da possibilidade de sua prorrogação;

XVI - indicação de data de convocação dos aprovados.

§ 1º - Da publicação do edital de abertura será contado prazo de cinco dias para

interposição de recurso junto ao órgão expedidor do edital de abertura.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o inciso VI do artigo 8º resulte

em  número  fracionado,  este  deverá  ser  elevado  até  o  primeiro  número  inteiro

subseqüente.

Art.  9º  -  É  obrigatória  a  divulgação,  em veículo  de publicação oficial,  do  nome

completo,  sem abreviatura,  de  todos  os  responsáveis  pela  formulação,  aplicação,

correção e decisão final das provas e das fases decisórias do concurso público.

Parágrafo único - Estão impedidos de atuar diretamente nas provas em que haja

identificação do candidato os seus cônjuges e parentes consangüíneos ou afins até o

segundo grau, inclusive, ou por adoção.

Art. 10 - Os concursos públicos serão de provas ou de provas e títulos.

§ 1º - As provas, desde que previsto no edital de abertura, poderão ser realizadas

em uma ou mais etapas; relativamente a cada uma delas, o edital de abertura definirá

os critérios e limites de aprovação e convocação para a seguinte.

§ 2º - O edital de abertura conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou

ambos.

§ 3º - Não constituirá etapa do concurso qualquer programa de formação, devendo

o órgão ou entidade interessada em treinar os aprovados e classificados promover a

prévia nomeação, com lotação provisória no local de realização do treinamento.

§ 4º - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser considerados

para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art.  11  -  A aferição de  títulos  terá  caráter  exclusivamente  classificatório,  sendo,

facultada ao candidato sua ausência, caso em que apenas não lhe serão atribuídos

eventuais pontos.

§ 1º - Aos títulos somente poderão ser atribuídos os pontos correspondentes a, no

máximo, 5% (cinco por cento) do total geral dos pontos computáveis aos candidatos

ao cargo.

§ 2º - Não poderão ser atribuídos como título ou pontos à experiência profissional

no órgão interessado.
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§ 3º - Não haverá exigência de títulos nos concursos destinados ao preenchimento

de cargos de nível fundamental e médio.

§  5º  -  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 em disputa.

§ 6º - Os títulos deverão ser comprovados com documento hábil.

§ 7º - Qualquer documentação apresentada com comprovante para efeito de títulos

contendo  fraude,  dolo,  simulação  ou  qualquer  outra  espécie  de  vício  excluirá  o

candidato do concurso, sujeitará o responsável  às  penas cabíveis e,  se verificada

após a nomeação, motivará a exoneração do cargo público, obedecido o processo

administrativo.

Da Publicidade

Art. 12 - As informações de interesse geral sobre os concursos serão veiculadas por

edital cujo conteúdo será:

I  -  gratuitamente  comunicado  a,  no  mínimo,  dois  jornais  especializados  em

concursos ou que mantenham seção a eles destinada, bem como a outros jornais que

requerem;

II - publicado obrigatoriamente:

a) no diário oficial do Estado de Minas Gerais;

b) na página do Estado de Minas Gerais na rede internacional de computadores

(Internet).

Parágrafo  único  -  A  critério  do  órgão  executor  ou  interessado,  poderão  ser

publicados em jornais de grande circulação os editais que contenham as informações

a que se refere este artigo, na íntegra ou de forma resumida; neste último caso, os

extratos deverão fazer menção à localização do edital completo na internet e no diário

oficial.

Art. 13 - A alteração de qualquer dispositivo do edital será fundamentada expressa e

objetivamente e obriga a divulgação, com destaque, das mudanças no diário oficial do

Estado de Minas Gerais, em jornal de grande circulação e na rede internacional de

computadores (Internet).

§  1º  -  Os  prazos,  as  providências  e  os  atos  previstos  no  edital  tomarão como
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referência a data da publicação oficial da última alteração dos termos do edital.

§  2º  -  É  vedada  a  veiculação  de  alterações  editalícias  em  edição  especial,

extraordinária ou de circulação restrita no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

§  3º  -  É  vedada  qualquer  alteração  nos  termos  do  edital  nos  trinta  dias  que

antecedem a primeira prova.

Art.  14  -  A  publicação  de  resultado  final  de  concurso  conterá  a  relação  dos

candidatos aprovados e classificados até o número de vagas oferecido, admitida, a

critério da instituição executora, a divulgação de resultados em maior número.

Parágrafo  único  -  Não  haverá  publicação  de  notas  referentes  a  candidatos

reprovados,  devendo  essas  estar  disponíveis  em  local  designado  no  edital  de

abertura,  podendo,  ainda,  estar  disponíveis  na  Internet,  garantido  o  sigilo  da

informação.

Art. 15 - 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  empresa  responsável  a  indenização  por  prejuízos  comprovadamente

causados aos candidatos.

Das Inscrições

Art. 17 - Os editais e a abertura dos concursos públicos deverão prever prazo não

inferior a trinta dias, a partir do qual serão iniciadas as inscrições.

Parágrafo  único  -  Será  de  quatro  dias  o  período  mínimo  de  realização  das

inscrições.

Art. 18 - A formalização da inscrição no concurso depende da satisfação completa

dos requisitos exigidos no edital.

Art. 19 - É vedada a inscrição condicional.

Art. 20 - A inscrição por procuração exige a constituição formal de procurador com

poderes específicos, em documento com fé pública.

Parágrafo único - A inscrição por via informatizada impõe a adoção de processos de

controle, de segurança do procedimento e de proteção contra fraude.

Art.  21  -  O  estabelecimento  da  taxa  de  inscrição  levará  em  conta  o  nível
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remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida, o número de fases e de

provas do certame.

§ 1º -  No caso do edital  relativo a vários cargos, os  valores de inscrição serão

fixados relativamente a cada um deles.

§ 2º - Somente será admitida isenção da taxa quando o candidato comprovar que

não possui renda suficiente para arcar com as despesas da inscrição, nos termos do

regulamento.

Art. 22 - A devolução do valor relativo à inscrição será devida nos seguinte casos:

I - no caso de anulação do concurso, por qualquer causa;

II  -  no caso de ato desconforme a esta lei ou ao edital, desde que redunde em

prejuízo direto ao candidato inscrito quanto à realização da prova.

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil acesso, em horário

comercial, ininterruptamente, devendo os postos de recebimento de inscrição estar

localizados de forma a cobrir, da melhor maneira possível, o Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Havendo fila de candidatos no posto de inscrição após o fim do expediente,

serão entregues senhas, quantas forem necessárias, a fim de garantir a inscrição de

todos os interessados.

§ 2º - É facultado ao Estado de Minas Gerais estabelecer postos de inscrição em

outros Estados.

Art.  24  -  No  caso  de  expedição  de  cartão  confirmatório  de  inscrição,  dar-se-á

preferência à remessa, por via postal, para o endereço do candidato.

Parágrafo único - A retirada do cartão confirmatório de inscrição poderá ser feita por

procuração, em documento com fé pública.

Art. 25 - A escolaridade mínima e a qualificação profissional subjetiva deverão ser

comprovadas no ato de posse no cargo público, vedada a exigência de comprovação

no ato de inscrição no concurso.

Parágrafo único -  A não comprovação da escolaridade mínima e da qualificação

profissional  subjetiva  no  ato  de  posse  no  cargo  público  implicará  em  imediata

eliminação do candidato no concurso.

Art.  26  -  É  vedada  a  exigência,  como  requisito  de  inscrição,  de  qualquer

naturalidade ou de residência em determinado local.
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Art.  27  -  É  nula  a inscrição de candidato que,  por  qualquer  meio,  faça uso de

informação ou documento falso para inscrição ou oculte informação ou fato a ela

relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.

Art.  28  -  O  procedimento  de  inscrição  não  poderá  ser  composto  de  ato  ou

providência vexatória, gravosa ou de difícil realização pelo candidato.

Art. 29 - A possibilidade de participação de candidato estrangeiro, os requisitos para

isso,  o procedimento  de inscrição e os  cargos de disputa  acessíveis  a ele  serão

regulados por meio de decreto.

Dos Programas

Art. 30 - Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, ficará esta

vinculada àquelas obras cujo conteúdo admitido será o da edição mais recente.

Parágrafo único - A não-indicação de bibliografia ou sua indicação apenas sugestiva

obriga  a  banca  a  aceitar,  como  critérios  de  correção,  em  relação  à  matéria  as

respostas fundamentadas em:

a) qualquer obra publicada no Brasil, desde que atualizada;

b)  qualquer  posição  técnica,  doutrinária,  teórica  e  jurisprudencial  aceita  ou

cientificamente comprovada.

Art.  31  -  O  edital  deverá  conter,  para  a  prova  ou  as  questões  discursivas,

objetivamente  os  temas,  os  prazos  de  argüição,  os  critérios  de  correção  e  de

atribuição de pontos.

Art.  32  -  O  programa  das  provas  que  versarem  sobre  direito  deverão  indicar

expressamente:

I - os textos legais exigidos;

II - a inclusão de doutrina e de jurisprudência.

§ 1º - A legislação requerida na prova será a vigente no dia anterior à publicação do

edital de abertura, ainda que posteriormente modificada.

§ 2º -  Serão considerados os efeitos de medidas provisórias sobre a legislação,

mesmo que percam a eficácia após a publicação do edital de abertura.

§ 3º - As questões de prova de concurso que versarem sobre matéria doutrinária

deverão  indicar  a  corrente,  o  autor  ou  a  escola  com  base  em  que  deverão  ser

respondidas.
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§ 4º - É vedada a adoção de critério de correção baseado em posições isoladas,

não consolidadas ou negadas por parcela majoritária da doutrina nacional.

§  5º  -  São  critérios  vinculantes  para  a  banca,  quando da  correção de  questão

baseada em jurisprudência, sucessivamente:

I - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

II - a jurisprudência dos tribunais superiores;

III - a jurisprudência dos tribunais de segundo grau.

Das Provas

Art.  33  -  As  provas  serão  elaboradas  de maneira  clara  e  objetiva,  de  forma a

possibilitar  ao  candidato  a  compreensão  do tema dado a  julgamento,  a  partir  do

estabelecimento do padrão de compreensão médio do  candidato e considerado o

nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa.

§ 1º - As provas relativas a matéria jurídica, a critério da banca, poderão conter

variações  de  redação  que  exijam  do  candidato  análise  de  conteúdo  e  intelecção

completa da questão, sendo admitida a utilização de vocabulário técnico-jurídico e da

estilística forense.

§  2º  -  Nas  provas  de  português,  é  vedado o  uso de  nomenclatura  técnica  em

desuso, abandonada ou rara, devendo a banca utilizar a terminologia ordinária do

padrão da língua culta, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira.

§ 3º - Serão anuladas:

I - as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;

II - as questões cuja redação admita mais de uma interpretação;

III - as questões cuja dificuldade se constitua, exclusiva ou predominantemente, na

intelecção da assertiva;

IV - as questões com erro gramatical.

§  4º  -  Nas  provas  de  matéria  técnica,  a  redação  das  questões  poderá  utilizar

terminologia  e  redação  próprias  do  ramo  de  conhecimento  respectivo,  sempre

formuladas objetivamente.

Art.  34  -  Nas  provas  objetivas  é  facultado  ao  candidato  retirar-se  do  local  de

aplicação com o caderno de questões, desde que tenha ali permanecido por período

mínimo estabelecido em edital.
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§ 1º - O órgão executor do concurso poderá determinar que os cadernos de provas

objetivas somente sejam entregues aos candidatos no final do horário de realização

ou em data posterior, desde que antes do fim do período de interposição de recursos.

§ 2º - É vedada a marcação da folha de respostas ou do gabarito da prova objetiva

a lápis.

Art.  35  -  Quando o  candidato  atingir  os  limites  e  satisfizer  os  critérios  para  ter

corrigidas suas provas discursivas, estas serão sempre avaliadas por banca formada

por, no mínimo:

I - um componente, para exame dos aspectos linguístico-gramaticais e estilístico;

II - dois especialistas na área temática.

Art.  36  -  Não  será  admitida  em  nenhuma  hipótese  prova  oral,  de  tribuna,  de

entrevista ou similares.

Art. 37 - É facultada a correção de prova de determinada etapa à aprovação na

etapa anterior.

Art. 38 - A primeira ou única etapa de provas será realizada em prazo não inferior a

sessenta  dias  após  o  término  do período de inscrições;  as  provas  realizar-se-ão

sempre aos sábados ou domingos.

Parágrafo único -  Se o edital  de abertura não indicar o calendário de provas,  a

convocação, para cada etapa, dar-se-á por novo edital, com no mínimo, vinte dias de

antecedência de sua realização.

Art.  39  -  Para  a  prova  discursiva,  a  correção  das  respostas  será  feita  por,  no

mínimo, dois examinadores, sendo a nota final a média dos dois resultados.

Art. 40 - A avaliação das respostas às questões discursivas deverá ser feita sobre

tábua objetiva de correção, onde estejam indicados, pelo menos:

I - os temas de abordagem necessária;

II - a pontuação a eles relativa;

III - o critério de atribuição da nota final da questão;

IV - as razões da perda de pontos pelo candidato.

Art.  41 -  A correção de prova de informática utilizará denominações e  sistemas

disponíveis nas versões mais atuais dos programas indicados no edital.
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Da Prova Prática

Art. 42 - As provas de datilografia, digitação e conhecimentos práticos específicos

deverão indicar os instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizadas.

Parágrafo único - a realização de provas práticas ou de conhecimentos específicos

obriga:

I  -  a adoção, pela banca, de instrumentos, processos, equipamentos, técnicas e

materiais usualmente utilizados para a ação cuja realização se pretende aferir;

II - a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação.

Art. 43 - A realização de provas de habilidade prática exige o fornecimento, a todos

os  candidatos,  de  idêntico  equipamento  ou  instrumento,  em  condições  de

funcionamento ideais, vedadas as variações de marca, modelo ou operacionalidade.

Art. 44 - O equipamento, material ou instrumento utilizado deverá necessariamente

guardar  relação direta com aquele a que estará sujeito  o candidato aprovado, no

exercício das funções do cargo.

Art. 45 - O edital deverá informar o equipamento, material ou instrumento que serão

utilizados, de forma objetiva, com indicação, se for o caso, de marca, do modelo e

tipo, além de todas as indicações necessárias à perfeita identificação, sob pena de

nulidade dessa fase do certame.

Art. 46 - O desempenho do candidato será julgado por especialista, por escrito e

fundamentado.

Art. 47 - As provas de habilidade prática deverão ser realizadas no mesmo dia, sem

interrupção, até que todos os candidatos tenham sido examinados.

Das Provas Psicotécnicas

Art.  48  -  Os  exames  psicotécnicos  são  exigíveis  desde  que  expressamente

previstos em lei e comprovada a necessidade dessa avaliação.

Art. 49 - A realização de exame psicotécnico levará em conta as funções do cargo e

as condições psicológicas ideais para o seu exercício.

Art. 50 - A avaliação será realizada por junta médica composta por, no mínimo, três

especialistas, vedada a submissão, a qualquer título ou sob qualquer circunstância ou

alegação, à examinação por um único avaliador.

Art. 51 - Todos os resultados deverão ser objetiva e tecnicamente fundamentados.
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Art. 52 - É vedada a avaliação psicotécnica por entrevista.

Art.  53 - Nos testes escritos, somente serão utilizadas técnicas reconhecidas de

avaliação comportamental, de quociente intelectual e de perfil psicológico, devendo

ser considerados os desvios aceitáveis.

Art. 54 - É vedada a repetição de exame psicotécnico.

Art. 55 - São inválidos e de nenhum efeito os resultados de exames psicotécnicos a

que tiver sido submetido o candidato em outro concurso, mesmo que recentes.

Da Banca

Art.  56  -  Para  cada  concurso  será  instituída  uma banca  especial,  de  natureza

técnica, responsável pelo exame das provas e dos pedidos de revisão de recursos,

previstos no art. 64.

Art.  57  -  À  banca  realizadora  do  concurso  é  obrigatório  o  fornecimento  ao

interessado,  a  requerimento  escrito  deste,  de  informações  ou  certidão  de  ato  ou

omissão relativa a qualquer fase do concurso.

§ 1º -  O atendimento do requerimento de que trata este artigo configura ato de

autoridade pública para todos os fins.

Art.  58 -  A banca realizadora do concurso é responsável pelo sigilo das provas,

respondendo  administrativamente  por  atos  ou  omissões  que  possam  divulgar  ou

propiciar a divulgação de provas, questões ou parte delas.

Da Aplicação das Provas

Art.  59  -  É  vedada  a  sujeição  do  candidato  à  identificação  papiloscópica  ou  a

qualquer  outro  processo  de  reconhecimento  gravoso  ou  vexatório,  salvo  quando

houver fundadas suspeitas sobre a identidade do candidato.

Parágrafo  único  -  A  garantia  da  lisura  e  regularidade  do  concurso  público  é

atribuição  da  banca  organizadora,  que  responderá  objetivamente  por  qualquer

ocorrência que o comprometam.

Art. 60 - O edital definirá claramente os materiais, objetos, instrumentos e papéis

cuja posse será tolerada no local da prova.

Parágrafo único - A infração, pelo candidato ou alguém por si, das proibições de que

trata este artigo, implicará a eliminação do concurso.

Art. 61 - O local de realização das provas deverá contar com:



1098
____________________________________________________________________________

I - vias de acesso próprias para deficientes físicos;

II  -  condições  ambientais  e  instalações  que  não  impliquem  desgaste  físico  ou

mental ao candidato ou lhe prejudiquem a concentração;

III - serviço de atendimento médico de emergência.

Art. 62 - Cada sala terá, no mínimo, um fiscal para organizar, gerenciar e controlar a

execução dos trabalhos e das provas.

Art.  63  -  É  vedado  privilegiar,  facilitar,  descriminar  ou  qualquer  outra  forma  de

favorecimento  a  candidatos  que  aleguem  convicção  religiosa  impeditiva  do

enfrentamento das provas no horário determinado do edital.

Dos Recursos

Art.  64  -  Todas  as  provas  de  concurso  público  são  passíveis  de  recurso

administrativo, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça

ou obstaculize a interposição de recurso.

Parágrafo único - O pedido de vista, formulado por candidato ou por procurador, é

de deferimento obrigatório.

Art. 65 - Será de dois dias, o prazo para a interposição de recursos, junto ao órgão

executor do concurso, a partir do dia de divulgação:

a) do gabarito oficial, no caso de provas objetivas;

b)  do  resultado  da  correção  das  demais  provas,  inclusive  de  títulos  ou  de

habilitações.

§  1º  -  Os recursos às  provas objetivas poderão ser  apresentados com ou sem

indicação, a critério da instituição executora, admitindo-se, ainda, recursos coletivos.

§  2º  -  Todos  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.

§  3º  -  Os  recursos  relativos  às  provas  objetivas  poderão ser  apresentados  por

terceiros, independentemente de interesse no resultado do concurso.

Art.  66 -  Os recursos apresentados a cada prova,  ou a cada fase do concurso,

deverão estar  julgados em até trinta dias  a contar  do  encerramento  do  prazo de

recebimento.

Art. 67 - Os recursos ao gabarito ou às questões objetivas, bem como ao resultado
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da correção de provas discursivas e da aferição das demais provas, poderão ensejar

redução da nota inicialmente atribuída.

§ 1º - Verificada a existência de duas ou mais respostas corretas, será anulada a

questão.

§ 2º - Serão anuladas e reaplicadas as provas objetivas em que houver mais de

20% (vinte por cento) de anulação de questões ou itens.

Art. 68 - A alteração do gabarito e a anulação de questão em qualquer hipótese terá

efeito  extensivo  a  todos  os  candidatos,  independentemente  da  apresentação  de

recursos.

§ 1º - Anulada uma questão ou um item, os cálculos da nota desconsiderarão a

média anulada, como se inexistente, passando os percentuais a incidirem sobre o

número de itens ou questões remanescentes, com base no qual será reajustado o

valor de cada questão, para efeito de cálculo da nota total.

§  2º  -  Na  aplicação  do  disposto  no  “caput”  serão  desconsideradas  as  casas

decimais a partir da terceira.

Art.  69 -  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 em que

tenha sido aplicada a prova.

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.  70  -  O profissional  responsável  pela elaboração da questão ou do gabarito

oficial fica impedido de examinar, ainda que acessoriamente, o recurso interposto e

as suas razões.

Art. 71 - Contra as decisões proferidas no exame de recursos caberá pedido de

revisão dirigido à banca, em prazo previsto no edital, que não poderá ser inferior a 5

(cinco) dias úteis a contar da divulgação dos resultados dos recursos.

Art.  72  -  A decisão sobre o recurso,  especialmente a indeferitória,  exige ampla,

objetiva e fundamentada sustentação,  vedadas as  decisões que se limitem ou se

fundamentem  exclusivamente  em  autor,  teoria,  corrente,  doutrina,  prática  ou  em
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alegações vazias, obscuras, lacônicas ou imprecisas.

Art.  73  -  É  assegurado  ao  candidato  o  direito  de  examinar  as  razões  do

indeferimento de recurso por ele impetrado, bem como o fornecimento de certidão,

em inteiro teor, da decisão e de seu fundamento.

Da Nomeação

Art.  74 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente à ordem de

classificação.

Art. 75 - Decididos todos os recursos aplicáveis aos resultados, será publicado o

edital  de homologação do concurso, sem direito  subjetivo à nomeação, salvo nos

casos não-enquadrados no mínimo obrigatório,  nos termos do inciso VI  do art.  8º

desta lei.

Art.  76 -  Havendo, após a publicação do edital  de homologação, desistência de

qualquer  candidato  classificado  entre  as  vagas  de  preenchimento  obrigatório,  a

administração pública não se obrigará a nomear qualquer candidato classificado fora

daquele número.

Normas Específicas Sobre Deficientes Físicos

Art. 77 - Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever

em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis

com a deficiência de que é portador.

§ 1º - O candidato portador de deficiência, em razão da necessidade de igualdade

de  condições,  concorrerá  a  todas  as  vagas,  sendo  reservado,  no  mínimo,  o

percentual de 5% (cinco por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o § 1º deste artigo resulte em

número  fracionado,  este  deverá  ser  elevado  até  o  primeiro  número  inteiro

subseqüente.

§ 3º - Não se aplica o disposto neste artigo nos casos de provimento de:

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e

II  -  cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do

candidato.

Art. 78 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
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fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,

dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II  -  deficiência  permanente  -  aquela  que  ocorreu  ou  se  estabilizou  durante  um

período de tempo suficiente para não permitir a recuperação ou a probabilidade de

alteração, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração

social com necessidade de equipamentos, adaptação, meios ou recursos especiais

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações

necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser

exercida.

Art.  79 - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas

seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,  apresentando-se

sob  a  forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,  monoparesia,  tetraplegia,

tetraparesia, tripégia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de

membros,  paralisia  celebral,  membros  com  deformidade  congênita  ou  adquirida,

exceto  as  deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam  dificuldades  para  o

desempenho de função;

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras

variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 e 40 decibéis (db) - surdez leve;

b) de 41 a 55 decibéis (db) - surdez moderada;

c) de 56 a 70 decibéis (db) - surdez acentuada;

d) de 71 a 90 decibéis (db) - surdez severa;

e) acima de 91 decibéis (db) - surdez profunda;

f) anacúsia;

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor de 2/200 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 intelectual - funcionamento intelectual significativamente inferior à
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média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais

áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidade acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.

Art.  80  -  Os  editais  de  concursos  públicos,  quanto  aos  cargos  destinados  aos

portadores de deficiência física, deverão, no mínimo, conter:

I - o número de vagas correspondentes à reserva destinada à pessoa portadora de

deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III  -  a  previsão  de  adaptação  das  provas,  do  curso  de  formação  e  do  estágio

probatório, conforme a deficiência do candidato;

IV - a exigência da apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da

inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com

expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de

Doença - CID -, bem como à provável causa da deficiência.

Art. 81 - É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora

de  deficiência  em  concurso  público  para  ingresso  em  carreira  da  Administração

Pública municipal direta e indireta ou de empresa pública.

§ 1º - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de

tratamento  diferenciado  nos  dias  do  concurso  deverá  requerê-lo,  no  prazo

determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a

realização das provas.

§  2º  -  As  fichas,  os  formulários,  os  requerimentos  ou  outros  instrumentos

semelhantes  utilizados  para  o  ato  da  inscrição  terão  obrigatoriamente  campo
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específico  para  o  candidato  portador  de  deficiência  requerer  o  tratamento

diferenciado, nos termos do inciso I do artigo 61.

§ 3º - O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para

realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer

médico, no prazo estabelecido no edital do concurso.

Art. 82 - A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais

previstas  nesta  lei,  participará  de  concursos  em  igualdade  de  condições  com  os

demais candidatos no que concerne:

I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

Art. 83 - A publicação dos resultados parciais e final do concurso será feita em duas

listas,  contendo,  a primeira,  a pontuação de todos os candidatos,  inclusive a dos

portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.

Art.  84  -  O  órgão  a  que  se  destina  o  concurso  terá  a  assistência  de  equipe

multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das

deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da

carreira almejada pelo candidato.

§ 1º - A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II  -  a  natureza  das  atribuições  e  tarefas  essenciais  do  cargo  ou  da  função  a

desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de

trabalho à execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que

habitualmente utilize; e

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacionais e internacionalmente.

§ 2º - A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do

cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.
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Das Vedações à Administração Pública

Art. 85 - É vedado à administração pública:

I - Negar prestação de informações ou fornecimento de certidão;

II - Atender, de forma incompleta ou intempestiva, qualquer requerimento;

III - Impedir o acesso às provas ou a qualquer informação;

IV - Discriminar os candidatos com base em:

a) idade, salvo nos casos em que o desempenho normal das funções do cargo exija

condição etária determinada;

b) sexo;

c) orientação sexual;

d) estado civil;

e) condição física;

f) deficiência;

g) raça;

h) naturalidade;

i) proveniência;

j) moradia.

Art. 86 - É vedada a investigação da conduta social, ética ou da vida pregressa do

candidato.

Das Penalidades

Art. 87 - Os órgãos responsáveis pelo concurso poderão eliminar, em qualquer das

fases, o candidato que se enquadrar nas hipóteses de:

I - pratica ou tentativa de prática de infração a norma de aplicação de prova;

II - uso ou tentativa de uso de meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiro,

para realização de prova;

III - prática de falsidade ideológica em prova documental em qualquer momento do

concurso;

IV - falsa identificação pessoal;

V - não atendimento às determinações do edital regulador do concurso e de outros

que venham a ser publicados.
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Das Disposições Finais

Art. 88 - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter pontuação

superior aos equivalentes obtidos em instituições nacionais.

Art. 89 - Na ocorrência de anulação de prova motivada por caso fortuito, o órgão

responsável  pelo  concurso  estará  obrigado  a  aplicar  nova  prova  no  local  da

ocorrência do fato, obedecidas as mesmas normas do edital regulador do concurso e

o mesmo programa.

Parágrafo único - Na ocorrência de anulação de prova motivada por motivo de força

maior,  o órgão responsável pelo concurso restringirá a participação na nova prova

aos  candidatos  presentes  na  anterior,  desde  que  a  prova  já  tenha  sido  iniciada

quando de sua interrupção.

Art. 90 - Na ocorrência de anulação de prova por iniciativa do órgão executor do

concurso, este ficará obrigado a aplicar nova prova para os candidatos, obedecidas

as mesmas normas do edital regulador do concurso e o mesmo programa.

Parágrafo  único  -  Somente  poderão  fazer  a  nova  prova  os  candidatos  que

estiveram presentes durante a realização da prova anulada.

Art. 91 - Não haverá classificação de candidato considerado reprovado em qualquer

etapa do concurso.

Art. 92 - Revogam-se a Lei nº 490, de 20 de julho de 1955, a Lei nº 542, de 28 de

abril  de 1956,  a  Lei  nº  323,  de 5 de janeiro  de  1953,  e a Lei  nº  573,  de  29  de

setembro de 1956 .

Art. 93 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  A importância  do  concurso  público  em  muito  excede  os  veios  da

administração pública e impacta frontalmente o sustento de várias famílias. É cediço

que a falta de vagas na iniciativa privada, bem como a busca por estabilidade, tem

importado na crescente procura por cargos ou empregos públicos. Entretanto, não há

no Estado um conjunto substancial de normas que disciplinem o certame e tragam a

segurança jurídica tanto para os concursados e quanto para a administração pública.

O acesso ao cargo ou emprego público deve não apenas se pautar nos Princípios
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Constitucionais, mas também na melhor admissão de pessoal para o setor público

municipal.  Destarte,  é  imperioso  o acesso isonômico de todos os candidatos  aos

concursos  públicos.  Devem-se regulamentar  os  procedimentos  de  seleção  com  o

escopo de ampliar  a concorrência, frustar  expedientes procrastinadores e eliminar

vícios, que invariavelmente embatem no Judiciário.

O cidadão não pode mais  se curvar  a máculas  procedimentais que impedem o

acesso igualitário aos cargos públicos, à guisa de exemplos:

a) restrições a candidatos moradores de outros Estados;

b) dificuldade operacional no ato da inscrição;

c) exigências infundadas para a inscrição;

d) correção de prova orientada por bibliografia diferente daquela indicada no edital;

e) pontuação por tempo de serviço em determinado órgão;

f) discriminação de candidatos em virtude de estado civil, idade e outros itens;

g) anulação de concursos sem qualquer justificativa;

h) abertura de concursos sem vagas, ou seja, com apenas “reservas técnicas”; e

i) principalmente, concursos realizados, mas sem qualquer candidato nomeado.

Essas  são  algumas  das  distorções  que  impedem  a  objetividade  da  seleção,  a

transparência do certame, a competitividade das provas e a probidade do processo.

Zelar  pelos  concursos públicos  é  prezar  a Constituição brasileira  e a  consciência

cidadã dos candidatos.

Em suma, não trata o presente projeto apenas de uma normatização dos concursos

no Estado,  mas, sim,  de defender o ingresso do candidato ao cargo ou emprego

público, efetivamente, garantindo a consecução dos fins aos quais se destina. Sua

elaboração é  fruto  de  ampla pesquisa doutrinária e  jurisprudencial  a  respeito dos

principais problemas que ocorrem em concursos públicos, além da coleta de opiniões

de autoridades e de concursados.

Motivado por esse estado de fatos, submeto à apreciação desta egrégia Casa o

presente projeto, certo da compreensão dos colegas Deputados sobre a importância

do tema para o Estado.

-  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 1.146/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.231/2010)

Dispõe sobre  o controle  e a fiscalização do acesso do público aos estádios  de

futebol do Estado de Minas Gerais com capacidade superior a vinte mil pessoas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estádios de futebol com capacidade superior a vinte mil pessoas,

localizados no Estado de Minas Gerais, obrigados a identificar o público frequentador

e a implantar sistema de monitoramento por imagens, conforme dispõem os arts. 18 e

25 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003.

Parágrafo único - A implantação do sistema de identificação e monitoramento será

de responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

Art. 2º - A identificação do público frequentador será realizada por meio de cadastro

preenchido  na  ocasião  da  compra  ou  disponibilização  do  bilhete  de  acesso  ao

estádio,  mediante  apresentação  de documento  oficial  de  identidade  e  captura  da

imagem fotográfica da pessoa.

Parágrafo único - O cadastro e o registro fotográfico serão preservados e mantidos

sob  sigilo,  permanecendo  à  disposição  da  autoridade  de  segurança  pública  por

sessenta dias.

Art. 3º - O monitoramento a que se refere o art. 1º deverá abranger:

I - o campo de jogo e seu entorno;

II - a área reservada ao público, pagante ou não;

III - as áreas em que se localizam as catracas de controle de acesso do público;

IV - os acessos para a entrada e saída:

a) do estádio;

b) dos vestiários;

c) das cabines reservadas à imprensa;

d) dos demais recintos localizados nas dependências do estádio;

V -  as  áreas  externas consideradas de interesse pela autoridade de segurança

pública.

§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se entorno do campo de jogo os espaços
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existentes entre ele e os limites impostos à circulação do público, como pistas de

atletismo, bancos de reservas e áreas gramadas e ajardinadas.

§ 2º  -  As imagens deverão ser  gravadas e ficar  à disposição da autoridade de

segurança pública por sessenta dias, a qual, requisitando-as, especificará as cópias a

serem produzidas.

§ 3º - As imagens geradas pelas emissoras de televisão poderão ser consideradas,

a critério da autoridade de segurança pública, sucedâneo de monitoramento para as

áreas referidas nos incisos I e II, desde que:

I - a cessão de imagens não represente ônus financeiro para o poder público;

II - seja possível o acompanhamento do evento em tempo real pela autoridade de

segurança pública.

§ 4º - O monitoramento previsto nesta lei deverá possibilitar a captura individual de

imagens das pessoas por ocasião de sua entrada no estádio.

§ 5º - A Secretaria de Segurança Pública poderá fixar os padrões técnicos a serem

observados na captura a que se refere o parágrafo anterior de forma a compatibilizá-

los com seus sistemas próprios de identificação pessoal.

§ 6º - O monitoramento previsto no inciso V deste artigo somente será exigido nos

casos em que as câmeras possam ser fixadas à edificação do estádio.

Art.  4º - O público será informado da existência do monitoramento por imagens,

inclusive da captura individual a que se refere o § 4º do art. 3º, pelos seguintes meios:

I  -  quadros  informativos  localizados  em  todos  os  pontos  de  venda,  físicos  ou

virtuais;

II - ingressos emitidos ou seus sucedâneos;

III - quadros informativos em todos os portões de entrada do estádio;

IV - avisos sonoros emitidos pelo menos uma vez antes do início de cada etapa da

partida.

Parágrafo único - Os avisos sonoros previstos no inciso IV deverão ser audíveis em

todas as áreas reservadas ao público.

Art. 5º - Nenhuma partida de futebol será realizada em razão: 

I - da inexistência ou do não funcionamento da central técnica de informações a que

se refere os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 2003;
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II - do monitoramento insuficiente segundo os critérios de abrangência previstos no

art. 2º desta lei.

Art. 6º - Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, o descumprimento do disposto

nesta lei sujeitará o infrator à penalidade de multa, cujo valor não será inferior a 5%

(cinco por cento) do total arrecadado com a partida onde for apurada a infração.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art.  8º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  Este projeto de lei  é  de suma importância, pois  tem por  objetivo a

implantação de um sistema de controle de acesso aos estádios de futebol, local onde

se realizam eventos esportivos com grande público.

Devido aos constantes episódios de violência, envolvendo torcedores em atividades

desportivas, é necessário criar instrumentos eficazes para inibir atos de violência e

vandalismo, e possibilitar a identificação de eventuais infratores.

Os arts. 18 e 25 da Lei Federal nº 10.671, de 2003, (Estatuto do Torcedor) dispõem

que: 

“Art. 18 - Os estádios com capacidade superior a vinte mil pessoas deverão manter

central  técnica  de  informações,  com  infra-estrutura  suficiente  para  viabilizar  o

monitoramento por imagem do público presente.

...

Art.  25  -  O  controle  e  a  fiscalização  do  acesso  do  público  ao  estádio  com

capacidade  para  mais  de  vinte  mil  pessoas  deverá  contar  com  meio  de

monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no art. 18 desta

Lei.”

Certo  é  que,  diante  dos  lamentáveis  episódios  de  violência  constantemente

presenciados nos estádios brasileiros e da realização da Copa do Mundo de 2014 no

Brasil  -  evento  em  que  todas  as  atenções  estarão  voltadas  para  o  nosso  país,
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especialmente em razão do televisionamento de alcance global que atinge bilhões de

telespectadores -, medidas rígidas e específicas de segurança deverão ser adotadas.

Sendo assim, a identificação do público frequentador e a varredura completa por

imagens dos espaços internos e, se possível, das cercanias dos estádios é medida

que atende plenamente às finalidades ora almejadas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 320/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.147/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 743/2007)

Dispõe sobre a regularização fundiária de áreas ocupadas por remanescentes de

comunidades de quilombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Aos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  que  estejam

ocupando  suas  terras,  no  Estado  de Minas  Gerais,  é  reconhecida  a  propriedade

definitiva, devendo o poder público emitir-lhes os títulos respectivos.

§  1º  -  São  considerados  remanescentes  dos  quilombos  pessoas,  grupos  ou

população que, por sua identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos,

materiais  e  sociais  dos  antigos  refúgios  de  escravos  assim  denominados  e  que

mantenham morada habitual nos sítios onde se originaram as comunidades.

§  2º  -  A  expedição  dos  títulos  de  que  trata  este  artigo  se  fará  sem  ônus,

independentemente  do  tamanho  da  área  previamente  demarcada  e  reconhecida

como de ocupação pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.

§ 3º - O Poder Executivo efetivará, no prazo de noventa a cento e oitenta dias a

contar da promulgação desta lei, por intermédio do Instituto de Terras - ITER -, os

trabalhos para promover a discriminação e a delimitação administrativa das terras

ocupadas  por  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  em  todo  território

estadual.

§ 4º - O representante da comunidade será o responsável pela apresentação e pela
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justificação das razões do seu pedido de reconhecimento dos direitos à posse da

terra pleiteada.

§  5º  -  Concluídos  os  procedimentos  de  reconhecimento  e  legitimação,  o  poder

público,  através  do  ITER-MG,  outorgará  aos  ocupantes  das  terras  os

correspondentes títulos definitivos de propriedade, que produzirão todos os efeitos

jurídicos, independentemente de transcrição em registro imobiliário urbano ou rural.

Art.  2º  -  Os títulos  de que trata o artigo anterior  serão conferidos em nome de

associações legalmente constituídas, neles constando obrigatoriamente cláusula de

inalienabilidade.

Art.  3º -  O Poder Executivo,  em prazo máximo de 90 dias contados a partir  da

publicação  desta  lei,  estabelecerá  diretrizes  para  definir  os  remanescentes  das

comunidades  dos  quilombos  beneficiários,  inclusive  os  critérios  de  territorialidade

para a demarcação de suas posses.

Parágrafo único - É garantida a participação das sociedades de remanescentes dos

quilombos legalmente constituídas nos procedimentos de que trata este artigo.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A história dos quilombos é a trajetória de luta e resistência do povo

negro.  A  situação  socioeconômica  dos  remanescentes  de  quilombos  reflete  a

perpetuação do racismo no País, além do genocídio declarado. Em Minas Gerais,

existem diversas comunidades quilombolas, habitadas por descendentes de escravos

que lutaram contra as mais terríveis atrocidades. Hoje, nem sequer possuem títulos

de terra nem reconhecimento pelo Estado. A regularização fundiária dessas áreas é

fundamental para o resgate da cidadania da comunidade negra rural.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 271/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.148/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.162/2007)

Proíbe a imposição de requisito relativo à idade máxima em concurso público nas

hipóteses que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a imposição de limite de idade máxima em concurso público

para provimento de cargos cujas  atribuições dispensem a aferição da capacidade

física ou envolvam atividades predominantemente intelectuais.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: O art. 21 da Constituição do Estado demanda urgente regulamentação

no que se refere aos requisitos de acessibilidade aos cargos, empregos e funções

públicos. 

É  injustificável  a  imposição  de  limite  de  idade  máxima  como  requisito  para  a

inscrição em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam

atividades  predominantemente  intelectuais  ou  que  dispensem  a  aferição  da

capacidade física. A exigência do limite de idade máxima em tais casos afronta o

princípio da razoabilidade dos atos públicos, consagrado na Constituição Federal.

A Carta da República, ao tratar dos direitos sociais, também veda a imposição de

critérios de admissão por motivo de idade, estendendo esses direitos aos servidores

ocupantes de cargos públicos. Inteligência do art. 7º, XXX, c/c o art. 39, § 30, ambos

da Constituição.

Além disso, é uniforme e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e

do Superior Tribunal de Justiça sobre não se poder limitar o acesso a cargos públicos,

por meio de imposição de limite de idade, mormente nas hipóteses tratadas nesta

proposição, que, por seu caráter social relevante, merece ser acolhida pelos pares.

-  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.149/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.788/2009)

Dá denominação de Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805, que liga a BR-
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464 ao Distrito de Ponte Alta, ligando a BR-262.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação: Rui Narciso da Silva foi um grande exemplo de vida para todos os que

tiveram a honra de conhecê-lo. Homem simples e dedicado a família e ao povo do

Distrito de Jubaí, onde nasceu, situado no Município de Conquista.

Foi comerciante e produtor rural, homem íntegro, honrado e dedicado às causas

nobres e progressistas dessa região, líder político, prestador de relevantes serviços

na área social. Sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte vocação

para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo.

Faleceu no começo do ano de 2009,  deixando um vazio muito grande naquela

comunidade.

Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente

ligado  à  história  da  cidade  de  Conquista,  por  sua  ação  corajosa  e  socialmente

relevante.

É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória daqueles

que o têm como exemplo.

- 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 1.150/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.374/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Capela Nova, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Açougueiros  de

Capela Nova, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

João Leite
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Justificação:  A  Associação  dos  Açougueiros  de  Capela  Nova,  fundada  em

20/2/2006,  com  sede  no  Município  de  Capela  Nova,  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos que tem como escopo a colaboração mútua, bem como o estímulo e o

desenvolvimento sustentável da pecuária na região. 

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

Por isso, acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Contamos, então,

com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do 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 1.151/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.811/2009)

Estabelece  regras  para  a  realização  de  concursos  públicos  destinados  ao

provimento de cargos na administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  entidades  organizadoras  dos  concursos  públicos  destinados  ao

provimento de cargos na administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais  ficam  obrigadas  a  realizar  as  provas  de  seleção  na  Capital  e  nas

macrorregiões do Estado.

Paragrafo único - A realização das provas nas macrorregiões será determinada pela

existência de vagas em cada macrorregião e na Capital.

Art.  2º  -  Ficam as entidades organizadoras dos concursos públicos obrigadas a

enviar aos candidatos carta com aviso de recebimento - AR.

§ 1º - As cartas com AR serão enviadas aos candidatos quando da convocação

para a prestação das provas,  das provas de título,  da  habilitação,  classificação e

convocação para nomeação.

§  2º  -  A  remessa  das  cartas  tem  caráter  suplementar  e  não  dependem  da

publicação no diário oficial do Estado.

Art. 3º - Ficam os candidatos obrigados a manter atualizados os seus endereços

junto ao órgão regulador do concurso.
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Art. 4º - Considera-se convocado aquele que receber a carta com AR no prazo de

30 trinta dias após a publicação do resultado do concurso no diário oficial do Estado.

Art.  5º  -  Nos  concursos  públicos  destinados  ao  provimento  de  cargos  na

administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, o laudo de perícia

médica  somente  será  requerido  aos  candidatos  portadores  de  necessidades

especiais quando da sua aprovação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo  garantir  aos  moradores  de  cidades

distantes da Capital maior acesso aos concursos públicos, uma vez que grande parte

dos que são realizados na Capital se destina a preencher vagas no interior. 

Assim, a maioria das pessoas se vê obrigada a se deslocar para realizar as provas,

o que onera o candidato, pois há gastos com transporte, estadia e alimentação, além

de desgaste psicológico.

Um ponto crucial  do  projeto é a possibilidade de os candidatos receberem, por

carta, informações sobre todas as etapas do processo seletivo em que se inscreveu.

É  comum  os  candidatos classificados  em  concurso  público  serem posteriormente

desclassificados  por  falta  de  informação,  pois  normalmente  são  publicadas  pelos

órgãos de imprensa oficial, aos quais o acesso nem sempre é fácil.

É importante ressaltar que nem todas as pessoas que prestam concurso público

têm boas condições financeiras, nem acesso à internet, para poderem acompanhar o

trâmite das etapas. Geralmente, nas cidades do interior  as bancas de revista não

comercializam o diário oficial do Estado. Dessa forma, o candidato do interior fica em

posição desfavorável em relação ao candidato das grandes cidades, que tem maior

acesso a essas informações. 

Além do mais, o envio de carta com aviso de recebimento é um complemento ao

regular trâmite do processo seletivo, não substituindo a obrigação de publicação dos

atos do concurso público no diário oficial do Estado. 

Outro ponto é a cobrança de laudo pericial após a realização do concurso. Diante

do ônus que um concurso público já acarreta, o portador de necessidades especiais
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ainda  tem  outra  dificuldade,  que  é  o  laudo  pericial  a  ser  pago;  dependendo  da

entidade organizadora, ele tem de ser entregue antes da realização da prova, em

cada concurso público a ser realizado.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para  obter-se  moralidade,  eficiência  e  aperfeiçoamento  do  serviço  público  e,  ao

mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos

requisitos da lei, consoante determina o art. 37 da Constituição de República.

Acrescentamos que não há óbice à apresentação deste projeto de lei, uma vez que

a  matéria  se  insere  na  esfera  legislativa  do  Estado,  não  sendo sua  iniciativa  de

competência privativa do Governador do Estado. 

-  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.152/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.291/2010)

Obriga  os  órgãos  públicos  da  administração  direta  e  indireta  que  realizarem

concursos  públicos  a  publicar  no  edital  o  número  de  vagas  existentes  para

provimento dos cargos, bem como assegura aos aprovados o direito à nomeação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  entidades  organizadoras  de  concursos  públicos  destinados  ao

provimento de cargos ou empregos na administração direta e indireta do Estado ficam

obrigadas a publicar, no edital, o número de vagas existentes.

Art. 2º - Será assegurado o direito à nomeação aos candidatos aprovados dentro do

número de vagas previstas no edital em concurso público para provimento de cargos

ou empregos públicos.

Parágrafo  único  -  Aplica-se  o  disposto  no  “caput”  deste  artigo  às  vagas  que

surgirem  durante  o  prazo  de  validade  e  durante  a  prorrogação  dos  concursos

públicos.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Délio Malheiros
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Justificação:  Este  projeto  tem  como objetivo  garantir  aos  candidatos  aprovados

dentro do número de vagas previstas no edital  a sua posse no cargo ofertado no

concurso público.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo

tempo,  propiciar  igual  oportunidade  a  todos  os  interessados  que  atendam  aos

requisitos da lei, de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da República.

Até  pouco  tempo,  a  legislação,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  asseguravam  à

administração pública  direito  absoluto  a  reverter,  a  qualquer  momento,  a  decisão

anunciada de contratação de servidores. Era consensual o entendimento de que os

candidatos aprovados em concursos públicos detinham mera expectativa de direito à

nomeação.  Entretanto,  com  fundamento  nas  últimas  decisões  proferidas  pelo

Superior  Tribunal  de  Justiça,  pode-se  dizer  que  essa  concepção  evoluiu.  E  não

poderia  ser  diferente,  até  mesmo  em  razão  de  um  dos  princípios  fundantes  do

instituto do concurso público, a saber, o princípio da moralidade. 

É  sabido  que  na  prática,  após  a  homologação  dos  concursos,  não  raro  a

administração  pública  se  recusava  a  prover  os  cargos  ou  empregos  vagos,  sem

apresentar nenhuma justificativa, sempre com base na discricionariedade do poder

público  e  no  entendimento  de  que  há  mera  expectativa  de  direito  por  parte  do

candidato em relação à nomeação. Por outro lado, aqueles que haviam candidatado à

vaga, além de arcarem com os valores da taxa de inscrição e de se submeterem ao

desgaste da realização das provas, preparam-se durante meses e até anos, pagando

as mensalidades de cursos preparatórios  e o preço do material  didático,  em uma

verdadeira maratona.

Longe  de  se  questionar  a  primazia  do  interesse  público,  repudia-se  a

irresponsabilidade na gestão pública. Todo ato administrativo precisa ser motivado e,

portanto, se há cargos ou empregos vagos e se promove concurso público, no intuito

de  provê-los,  é  porque  tal  providência  é  necessária  para  o  bom  andamento  dos

serviços públicos, que não podem sofrer descontinuidade.  E, se assim não fosse,

razão não haveria para a realização do concurso.

É imperioso ressaltar que não há nenhum óbice à apresentação desta proposição,
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uma vez que a matéria em comento se insere na esfera legislativa do Estado, não

sendo, ademais, sua iniciativa de competência privativa do Poder Executivo.

Certo de que representará grande avanço nas relações existentes entre o poder

público  e  os  administrados,  vindo  ao  encontro  dos  anseios  da  população  e  da

moralidade administrativa,  apresento este projeto de lei,  com a convicção de que

receberá o apoio desta Casa Legislativa.

-  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.153/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.921/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedralina, com sede no Município de Brasília de Minas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedralina, com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Pedralina é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o

bem-estar  dos  moradores  da  comunidade  através  de  ações  que  possam  captar

recursos materiais e humanos para proporcionar a proteção à saúde, à maternidade,

à infância e à velhice, o combate à fome,  à miséria e à pobreza e o incentivo a

atividades culturais e esportivas. 

Tem  por  objetivo,  ainda,  conscientizar  cada  associado  de  seus  direitos  como

cidadão, além de conveniar-se a órgãos e instituições especializadas para realização

de cursos profissionalizantes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.154/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.109/2003)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Produtores Rurais de São

Jorge, com sede na Fazenda Cerradão, Munícipio de Guimarânia. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores  Rurais  de  São  Jorge,  com  sede  na  Fazenda  Cerradão,  Município  de

Guimarânia.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Zé Maia

Justificação: A Associação Comunitária de Produtores Rurais de São Jorge, com

sede  na  Fazenda  Cerradão,  no  Município  de  Guimarânia,  tem  por  finalidades

estatutárias a promoção do desenvolvimento socioeconômico; a representação junto

a instituições, órgãos públicos e privados; e a busca de recursos, coordenando as

atividades  e  iniciativas  coletivas  da  comunidade,  tais  como atividades educativas,

esportivas  e  de  lazer.  A  diretoria  da  Associação  é  composta  por  pessoas  de

reconhecida idoneidade, não remuneradas pelas atividades ali desenvolvidas.

O  título  de  utilidade  pública  possibilitará  o  prosseguimento  das  atividades

realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado. Em razão do

exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 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 1.155/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.507/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneus novos ou usados, ferros-

velhos e afins utilizarem sistemas de cobertura para evitar acúmulo de água que se

torna foco gerador do mosquito aedes aegypti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatória a instalação de cobertura fixa ou desmontável nos depósitos

de pneus novos ou usados, ferros-velhos e afins, para evitar acúmulo de água que se

torna meio propício para a proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da

dengue.

Parágrafo único - A cobertura deverá ser de material rígido, a fim de evitar bolsões

acumuladores de água.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade contribuir com todas as ações

governamentais  que  tenham  como  meta  o  combate  ao  mosquito  aedes  aegypti,

transmissor da dengue.

A dengue assume hoje a característica de uma grande epidemia nacional e mesmo

diante de todas as campanhas de conscientização veiculadas na mídia e de todos os

recursos destinados ao combate da doença, sentimos uma sensação de impotência

diante desse mal que assola o nosso país. O combate ao mosquito deve ser feito de

duas maneiras: eliminando os mosquitos adultos e, principalmente, acabando com os

criadouros de larvas. Para isso é importante que recipientes que possam encher-se

de água sejam descartados ou fiquem protegidos com tampas. Qualquer recipiente

com  água  e  sem  tampa,  inclusive  as  caixas  d’água,  podem  ser  criadouros  dos

mosquitos que transmitem dengue.

Entendemos que se faz necessária a aprovação deste projeto de lei  como uma

forma de coibir a proliferação do mosquito vetor da dengue, uma vez que apenas as

campanhas  de  conscientização  promovidas  pelas  autoridades  públicas  não  estão

fazendo com que a população contribua efetivamente no combate a doença.

Diante do exposto, esperamos que este projeto se torne uma poderosa ferramenta

na luta pela prevenção deste grande mal que atormenta o nosso país.

- 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 1.156/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.088/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  de  telefonias  fixa  e  móvel

disponibilizarem, em suas páginas iniciais na internet,  “links” direcionados com os

valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As empresas de telefonias fixa e móvel deverão disponibilizar, em suas

páginas iniciais na internet, “links” que direcionem o usuário a páginas contendo todos

os valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Apresenta-se esta proposta com vistas a regulamentar o inciso III do

art. 6º do Código de Defesa do Consumidor que assim dispõe: “Art. 6º - São direitos

básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada sobre os diferentes produtos

e serviços,  com especificação correta  de quantidade,  características,  composição,

qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem;”

Pelo artigo mencionado, entende-se que a informação adequada sobre os serviços

com especificação de preço pelas concessionárias é considerado direito básico do

consumidor.

Embora tal prática já venha sendo exercitada pelas concessionárias de serviços

públicos de um modo geral, visa esta proposição colocar à disposição do consumidor,

antecipadamente,  as  informações  sobre  os  custos  dos  serviços.  Assim,  sua

aprovação  possibilitará  esse  conhecimento  antecipado  dos  custos  dos  serviços

prestados, bem como um maior controle de suas despesas e, em última análise, a

redução do número de inadimplentes junto às empresas concessionárias.

Nesse sentido, considerando que a internet é o canal de mais rápido e fácil acesso

para  exposição  e  visualização  desse  tipo  de  informação,  impõe-se  exigir  das

empresas do setor que o utilizem para o cumprimento do que dispõe o Código de

Defesa do Consumidor.

Diante  do  exposto  e  considerando  a  relevância  da  proposta,  contamos  com  o

empenho dos Senhores Deputados para sua aprovação.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 245/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.157/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.089/2010)

Torna obrigatória a comunicação ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, pelas empresas seguradoras de veículos, dos sinistros que acarretem

perda total do veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  seguradoras  de  veículos  obrigadas  a  informar  ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -,  os  sinistros  que

acarretarem perda total ao veículo, devendo para tanto ser realizada a competente

anotação  em  seu  prontuário,  sob  pena  de,  em  assim  não  procedendo,  estarem

sujeitas a multa.

Art. 2º - O descumprimento do prazo previsto neste artigo ensejará a aplicação de

multa de quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -  Ufemgs -  por

veículo, valor a ser dobrado em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta iniciativa tem o objetivo de oferecer maior segurança à população

de Minas Gerais na aquisição de veículos, evitando-se, assim, que pessoas bem-

intencionadas sejam vítimas de oportunistas, a exemplo do que ocorreu - fato que

ensejou  a  realização  de  reportagem  apresentada  recentemente  em  programa  de

televisão - com um cidadão que adquiriu um veículo que havia sofrido um sinistro com

perda total e que estava circulando normalmente pelas ruas, pois a seguradora não

havia informando o fato ao Detran-MG.

Em sendo aprovada esta proposição, evitar-se-ão transtornos e perdas financeiras

para  os  cidadãos  mineiros,  pois  fatos  como  o  que  citamos  certamente  não  se

repetirão  devido à penalidade prevista,  e,  se ocorrerem, a lei  por  sua vez,  abrirá

espaço para contenda judicial em favor da parte prejudicada.
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Assim, por se tratar de assunto de interesse da sociedade, espero contar com o

apoio  dos  colegas  parlamentares  que integram este  Poder  para  aprovação deste

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 239/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.158/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.122/2005)

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 15.419, de 22 de dezembro de 2004, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1º da Lei nº 15.419, de  22 de dezembro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar ao Município de Ouro Fino

imóvel com área de 345.941,00m2 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e

quarenta e um metros quadrados), situado na Rodovia MG-290, no Km 59, nesse

Município,  conforme registro  sob o  nº  161,  a  fls.  1  do  livro  nº  2,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.”.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A alteração  proposta  no  presente  projeto  visa  a  corrigir  equívoco

verificado somente depois de aprovada a redação final do Projeto de Lei nº 117/2003,

que permitiu ao Estado de Minas Gerais promover a doação ao Município de Ouro

Fino. É que a área originalmente descrita na referida proposição sofrera alteração

mercê  de  re-ratificação  em  seu  registro,  o  que  a  ampliou  para  os  atuais

345.941,00m2. 

Assim, para plenificar a proposta que ensejou a doação e dar ensanchas ao projeto

social  elaborado  com  vistas  à  utilização  do  referido  terreno,  é  de  promover  a

alteração do texto legal, para permitir a correção pretendida.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
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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 1.159/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 813/2007)

Declara de utilidade pública o Instituto Rennó e Kallás de Ensino e Pesquisa - Irkep

-, com sede no Município de Santa Rita de Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Rennó e Kallás de Ensino e

Pesquisa - Irkep -, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Instituto Rennó e Kallás  de Ensino e Pesquisa -  Irkep -, pessoa

jurídica de direito privado, é sociedade civil sem fins lucrativos, que busca promover o

crescimento  humano  através  do  ensino  e  da  pesquisa  aplicada.  Para  tanto,

desenvolve atividades de reconhecido interesse público, celebrando parcerias com os

Poderes constituídos, com a iniciativa privada e outros apoiadores, buscando, assim,

o pleno desenvolvimento da comunidade em que atua.

Ademais, fundado em 12/8/2002, o Instituto cumpre todos os requisitos da lei, pelo

que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- 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 1.160/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.513/2007)

Institui o Dia Estadual do Campo Limpo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Campo  Limpo  a  ser  comemorado,

anualmente, em 18 de agosto.

Art. 2º - Na data a que se refere esta lei serão desenvolvidas, em todo o Estado,

ações,  compreendendo  debates,  seminários,  audiências  e  outros  eventos

relacionados ao meio ambiente.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  No  dia  18  de  agosto  as  associações,  cooperativas  e  entidades

gerenciadoras  de  centrais  de  recebimento  de  embalagens  vazias  de  defensivos

agrícolas já comemoram, oficiosamente, o Dia Nacional do Campo Limpo. Nesse dia,

várias centrais de recebimento abrem suas portas à comunidade para o recolhimento

de embalagens já utilizadas.

A comemoração, pois, do Dia Estadual do Campo Limpo presta-se a demonstrar à

sociedade  a  parceria  de  sucesso  entre  os  elos  da  cadeia  produtiva  agrícola  em

benefício  da  preservação  do  meio  ambiente,  principalmente  o  exemplo  de

conscientização adotado pelo produtor rural brasileiro, e a celebrar os ótimos índices

obtidos  pelo  sistema  de  destinação  final  de  embalagens  vazias  de  defensivos

agrícolas em todo o Brasil. 

Por tais razões, solicito aos nobres pares aprovação a esta proposição.

-  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 1.161/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.578/2007)

Reconhece como estância hidromineral a localidade de Pocinhos do Rio Verde, no

Município de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica reconhecida  como estância  hidromineral  a  localidade denominada

Pocinhos do Rio Verde, Distrito do Município de Caldas.

Art. 2º - O reconhecimento decorrente desta lei atenderá aos requisitos previstos na

Lei nº 13.459, de 12 de janeiro de 2000.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição tem por escopo reconhecer a localidade de Pocinhos

do  Rio  Verde,  Distrito  do  Município  de  Caldas,  no  Sul  de  Minas,  como estância
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hidromineral. Trata-se de região que ostenta exuberante riqueza natural, com especial

destaque para os recursos hídricos e minerais.

Pocinhos do Rio Verde é um balneário com menos de mil habitantes, que possui

clima muito agradável, típico de montanha, com média anual de 18° C. 

O balneário se localiza às margens do Rio Verde, em área arborizada, possui infra-

estrutura para banhos quentes de imersão, hidromassagem, sauna a vapor  e três

fontes radioativas, alcalino-sulfurosas e bicarbonatadas sódicas.

A paisagem  harmoniosa  e  o  clima  agradável  transformam  a  região  em  lugar

aprazível e convidativo para o descanso do corpo e o relaxamento da alma. Ao lado

de  todos  esses  atributos  naturais,  Pocinhos  do  Rio  Verde  apresenta  inúmeras

atrações turísticas, realçadas pela hospitalidade de seu povo, característica típica da

gente do interior mineiro.

Assim, os atributos naturais que a legislação exige para que uma localidade seja

declarada  estância  hidromineral  se  fazem  presentes  em  Pocinhos  do  Rio  Verde,

razão pela qual conclamamos os nobres pares a apoiar esta proposição.

-  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 1.162/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.654/2007)

Declara  como  patrimônio  cultural  do  Estado  o  Lago  de  Furnas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado o Lago de Furnas.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como patrimônio  cultural  do

Estado  o  Lago de  Furnas,  chamado  também de Mar  de  Minas,  que abrange  34

Municípios mineiros e concentra um volume de água sete vezes maior que o da Baía
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da Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro. 

Resultado  do  represamento  das  águas  dos  Rios  Grande  e  Sapucaí,  a  maior

extensão de água do Estado de Minas Gerais e um dos maiores lagos artificiais do

mundo, compõe uma paisagem surpreendente, que reúne cânions fabulosos, lagos,

cachoeiras magníficas e praias artificiais. 

Os balneários se espalham pelas margens da represa, oferecendo uma excelente

infra-estrutura. A região é também concorrido destino para a prática da pesca e dos

esportes  náuticos.  O  imenso  lago  oferece  inúmeras  opções  de  lazer,  além  de

belíssima  paisagem,  praias  fluviais  e  muito  peixe.  A harmonia  se  completa  com

serras,  cachoeiras  e  rios,  palcos  para  variadas  festas  populares.  Fazendas

centenárias  com  produtos  típicos,  lavouras  de  café e  a  produção  de queijos  são

atrações à parte.

Por  causa  de  todo  esse  acervo  cultural  e  de  elevado  potencial  turístico,  foi

organizado, com o auxílio da Secretaria de Estado de Turismo, o Circuito Turístico

Lago de Furnas, que congrega todos os gostos. Modernos centros urbanos, como

Varginha e Alfenas, oferecem todo tipo de conforto e, bem perto, com muita água

cercada  pelos  campos,  o  Circuito  é  o  teatro  ideal  para  esportes  radicais,  como

“mountain-bike” e vôo livre, e a contemplação de deslumbrantes paisagens em meio à

mansidão da vida rural. 

Areado - a morada dos peixes - e Fama são os paraísos para pesca esportiva. Em

Campos Gerais, há palcos para camping, “trekking”, vôo livre e banhos em lugares

paradisíacos, como a Praia das Amoras. 

Em Monte Belo, está o Sítio Histórico da Casa dos Maria, uma casa colonial de

fazenda do século XIX, com paredes de pau-a-pique, porão, fontes alternativas de

energia hídrica, gerador, monjolo e moinho de pedra. Divisa Nova atrai pelo curioso

jatobá rosa, com 25m de altura, 3m de diâmetro e aproximadamente 2 mil anos de

vida.  É o maior  do  Brasil  e  se encontra  na  Mata  da  Figueira,  um local  de  visita

obrigatória.

O Circuito oferece ainda as tradições culturais: grupos de folia de reis, guardas de

congo e caiapós, manifestações típicas tão marcantes quanto a festa religiosa de São

Benedito, em Machado, e a tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro,

na cidade de Fama.
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São considerados patrimônios culturais imateriais as práticas, as representações,

as expressões, os conhecimentos, as técnicas e também os instrumentos, os objetos,

os artefatos e os lugares que lhes são associados, as comunidades, os grupos e, em

alguns casos, os indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. 

O  patrimônio  imaterial  é  transmitido  de  geração  em geração  e  constantemente

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, sua interação com

a natureza e sua história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade e

contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É

inegável que o Lago de Furnas é dotado das características peculiares de um bem

cultural que deve ser tutelado.

Ademais, conferir-lhe o “status” de patrimônio cultural de Minas Gerais divulgará em

todo o  País  a  existência  desse atrativo  e,  por  via  de  conseqüência,  acarretará  o

desenvolvimento do turismo nas localidades da região, como a melhoria da rede de

hospedagem e alimentação. 

Como já tivemos oportunidade de afirmar em outras ocasiões, o turismo constitui-se

na indústria  do  futuro,  sem fumaça e  sem poluição.  Portanto,  incentivar  todas as

formas de promovê-lo torna-se um imperativo para o Estado, que busca e precisa

ampliar a sua base de arrecadação e, sobretudo, proporcionar a geração de novos

empregos e de renda.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- 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 N° 1.163/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.039/2009)

Dá a denominação de Rodovia Prefeito  Luiz Euflausino de Almeida a trecho da

Rodovia MG-295.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Luiz Euf lausino de Almeida o trecho da

Rodovia MG-295 que liga os Municípios de Consolação e Paraisópolis.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação:  Luiz  Euflausino  de  Almeida  nasceu  em  27/9/24,  na  cidade  de

Consolação. Filho de agricultores, foi criado em sítio do Bairro Caçador, onde mais

tarde se  casou,  constituiu  família  e  adquiriu  patrimônio  com  o  trabalho  árduo  no

campo.

O fato de ser conhecido como homem justo e honrado e de ser muito querido pelo

povo motivou-o a candidatar-se a Prefeito  Municipal,  sendo eleito  pelo PMDB em

15/11/82,  com 433 votos. Administrou assim, o Município no período de 1º/2/83 a

31/12/88.

Entre  suas  principais  obras  estão  a  implantação  da  Telemig,  a  construção  da

estação  de  tratamento  de  água  municipal,  a  iluminação  do  campo  de  futebol,  a

construção da unidade escolar, a compra de uma patrol e uma retroescavadeira, a

implantação  da  primeira  retransmissora  de  televisão,  a  construção  da  rodoviária

municipal, a conclusão das obras do posto de saúde e o calçamento de diversas ruas.

Homem  muito  trabalhador,  que  buscou  incansavelmente  o  desenvolvimento  do

Município,  sempre  alegre,  comunicativo,  educado,  simples  e  extremamente

carismático, sua presença era agradável em todos os ambientes que freqüentava. Até

hoje é considerado pela população consolaçoense o Prefeito que mais empreendeu

no Município. Com sua simplicidade e visão de futuro, projetou a cidade de forma

nunca antes vista. Costuma-se dizer que, com sua administração, o Município deu um

salto de 20 anos.

Por estas razões, aguardo de meus nobres pares aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.164/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 482/2007)

Institui o Dia Estadual do Agente Comunitário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Agente Comunitário, a ser comemorado

anualmente no dia 20 de julho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Acredita-se que por serem os agentes pessoas do povo, não só se

assemelham nas características e anseios desses povo, como também preenchem

lacunas, justamente por conhecerem as necessidades dessa população. Acredito que

os agentes comunitários são a mola propulsora para a consolidação da organização

das comunidades e a prática regionalizada e hierarquizada de assistência do povo. 

Ser  agente comunitário  é ser povo,  é ser  comunidade, é viver  dia a dia a vida

daquela comunidade. É ser o elo de ligação entre as necessidades da população e o

que pode ser  feito  para melhorar  suas condições de vida.  É ser  a ponte entre a

população  e  os  profissionais  e  serviços  públicos.  O  agente  comunitário  é  o

mensageiro de sua comunidade. Ser agente comunitário é, antes de tudo, ser alguém

que  se  identifica,  em  todos  os  sentidos,  com  a  sua  própria  comunidade,

principalmente na cultura, na linguagem, nos costumes; precisa gostar do trabalho.

Gostar,  principalmente,  de  aprender  e  repassar  as  informações,  entender  que

ninguém  nasce  com  destino  de  morrer  ainda  criança.  Nós  vivemos  conforme  o

ambiente. 

É obrigação dos agentes comunitários lutar e aglomerar forças em sua comunidade,

Município, Estado e País, em defesa dos serviços públicos; pensar na recuperação e

democratização desses serviços, entendendo que é o serviço público que atende à

população pobre; portanto é preciso torná-lo de boa qualidade. Precisamos lutar por

outros fatores que são determinantes para a saúde tais como trabalho, salário justo,

moradia,  saneamento  básico,  terra  para  trabalhar  e  participação  nas  esferas  de

decisão dos serviços públicos.

- 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 1.165/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.190/2007)

Dispõe sobre  a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo  Ministério

Público  Estadual  e  por  outros  órgãos  a  respeito  das  conclusões  das  comissões

parlamentares de inquérito.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Presidente  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais

encaminhará  relatório  final  contendo  as  conclusões  de  comissão  parlamentar  de

inquérito ao Procurador- Geral de Justiça ou, ainda, às autoridades administrativas ou

judiciais  com poder  de  decisão,  conforme o caso,  para  a prática  de  atos  de sua

competência.

Art. 2º - A autoridade a quem for encaminhado relatório final com as conclusões de

comissão parlamentar de inquérito informará ao remetente, no prazo de 30 dias, as

providências adotadas ou a justificativa da omissão.

Parágrafo  único  -  A  autoridade  que  presidir  processo  ou  procedimento

administrativo  ou  judicial  instaurados  em decorrência  de  conclusões  de comissão

parlamentar de inquérito comunicará, semestralmente, a fase em que se encontra,

até o final do andamento.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei Federal nº 10.001,

de 4/9/2000. Há que se afirmar, ainda, que a matéria está entre as do art. 24, inciso

XI, da Constituição Federal, inserindo-se na competência concorrente da União e dos

Estados.

O  projeto  contém  medidas  que  visam  a  fortalecer  os  trabalhos  das  comissões

parlamentares de inquérito, que, por muitas vezes, ficam sem andamento após sua

conclusão, o que joga por terra todo o longo e exaustivo procedimento investigativo

das Casas Legislativas.

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da impunidade no

País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

-  Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da Assembleia para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.166/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.800/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade,  nos  hospitais  das  redes  pública  e  privada  do
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Estado  de Minas  Gerais,  de  instalação  de  pontos  com  solução  anti-séptica  e  de

placas de orientação para a prevenção de infecções hospitalares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais das redes pública e privada do Estado de Minas Gerais ficam

obrigados a instalar, nos seus ambientes, pontos com solução anti-séptica e placas

de orientação  que explicitem a  importância  de  se  levarem as mãos,  sempre que

houver contato físico com o paciente.

Art. 2º - A fiscalização do efetivo cumprimento desta lei será exercida pelo órgão

estadual incumbido da fiscalização sanitária.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto tem por escopo a adoção de medidas visando a eliminar o

risco de doenças. Mais da metade dos hospitais brasileiros, cerca de 58%, aplica

menos de 30% das medidas de controle e de prevenção, e apenas 3% dos hospitais

executam, pelo menos, 70% das ações preventivas. Segundo dados do Central for

Disease Control - CDC -, órgão norte-americano que controla os índices de infecção

nos hospitais dos EUA, o percentual evitável de infecção, por meio de programas de

controle e prevenção, é de 32% a 50%.

De acordo com o  infectologista  e  pediatra  José Tarcísio  Portela,  Presidente  do

Grupo Técnico de Orientação Epidemiológica da FHEMIG, a infecção hospitalar  é

uma  doença  não  relacionada  com  a  causa  básica  da  internação  do  paciente  e

constitui uma patologia desenvolvida dentro da unidade de saúde. 

As bactérias  são transmitidas por  profissionais que tratam de um doente e não

lavam as mãos quando vão tocar em outro, pelo uso inadequado de equipamentos

para cada procedimento hospitalar e pela falta de informação de pessoas que têm

acesso ao ambiente hospitalar. 

A higienização  das  mãos,  que  não  leva  nem  três  minutos,  pode  ser  uma das

melhores armas dentro dos hospitais para combater as infecções. De acordo com a

Assessora de Controle de Infecção Hospitalar da FHEMIG, Adriana Magalhães, 25%

da redução dos índices de infecção hospitalar podem ser atribuídos à limpeza correta

das mãos. 
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Somente  uma  política  de  controle  permanente  poderá  contribuir  para  que  os

hospitais  brasileiros  se  enquadrem  nos  padrões  considerados  aceitáveis

internacionalmente. De acordo com especialistas do setor, a principal medida para se

evitarem as chamadas infecções oportunistas é a lavagem das mãos, uma medida

simples, primária e de custo relativamente baixo, capaz de salvar muitas vidas.

Sendo competência concorrente dos Estados legislar sobre a proteção e a defesa

da saúde, entendemos ser oportuna a proposição, sobretudo por se tratar de medida

simples,  de  baixo  custo,  que  reduziria  sobremaneira  a  ocorrência  de  infecções

oportunistas nos hospitais da rede pública.

A medida proposta  integra  as  sugestões  que  serão apresentadas  durante  o  VI

Congresso Brasileiro e o III  Congresso Pan-Americano de Controle de Infecção e

Epidemiologia Hospitalar,  a fim de se minimizarem os riscos de infecção e de se

disseminarem as técnicas de curativo e os agentes antissépticos.

- 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 1.167/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.885/2007)

Dispõe  sobre  a  delegação  de  serviços  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal de passageiros e dá outras providências 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de

passageiros pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG - terá vigência de cinco anos, prorrogáveis por igual período, vedadas

novas prorrogações e a transferência de contratos.

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo licitatório no prazo

de cento e oitenta dias antes do vencimento da delegação de que trata este artigo,

observando o mesmo prazo para a realização de licitação para as concessões já

vencidas.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros no território do Estado , de competência do DER-MG,

favorece  a  existência  de  práticas  cartoriais,  permitindo  a  umas  poucas  famílias

controlar a exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê, no

Estado, é um número reduzido de grandes empresas se perpetuando na operação

das linhas de transporte coletivo intermunicipal e acumulando enorme poder político,

o que impede qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial,

de seus privilégios.

Formalmente,  as  delegações  são  feitas  por  meio  de  processo  licitatório,  na

modalidade “concorrência”, com prazo de validade de 10 anos. Vencido esse prazo,

não  são  promovidas  outras  licitações.  As  delegações  resultantes  da  delegação

original  e única são simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de

bom desempenho dos delegatários. Esse procedimento impede que outras empresas

se habilitem para a prestação desse serviço, ferindo o disposto no art. 170, IV, da

Constituição Federal, que estabelece o princípio da livre concorrência. A ausência de

licitações para as delegações impede o oferecimento de menores tarifas e melhores

serviços e condições de segurança aos usuários.

Novos processos licitatórios  para delegação dos serviços intermunicipais podem

proporcionar ganhos financeiros ao Estado, como já ocorreu na Capital, por ocasião

da renovação das permissões do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas

correntes no meio parlamentar de que as licitações poderiam proporcionar ao Estado

cerca de R$250.000.000,00 – recursos que deveriam ser aplicados na conservação

da malha rodoviária estadual e em programas sociais.

Assim,  somente  a  alteração  da  legislação  vigente  poderá  corrigir  os  vícios

existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que apresentamos este

projeto de lei.

A rápida  tramitação  e  aprovação  da  proposição  vai  demonstrar  a  preocupação

maior  da  Casa  com  o  interesse  público,  resgatando  o  princípio  da  igualdade  de

oportunidades  para  todas  as  empresas,  incentivando  a  competitividade  e  a  livre

concorrência, sem nenhum tipo de preferência nem distinção entre os licitantes, e, ao

mesmo tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições.
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- 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 1.168/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.939/2007)

Dispõe  sobre  implantação  de dispositivo  que  permite  a  localização de detentos

beneficiados por indulto ou liberdade condicional.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  detentos  beneficiados  por  indulto  ou  liberdade  condicional  serão

obrigados a usar uma pulseira ou uma tornozeleira equipada com “chip” que permita

ao Estado, por meio de equipamentos instalados nos presídios sob a jurisdição da

Secretaria  de  Defesa  Social,  identificar  sua  locomoção  e  o  lugar  exato  onde  se

encontram.

Art. 2º - A Secretaria de Administração Penitenciária equipará cada presídio a ela

subordinado com uma central  de equipamentos,  para acompanhar  os  passos dos

detentos beneficiados por indultos ou liberdade condicional que estiverem portando

as pulseiras e as tornozeleiras a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º - As referidas pulseiras ou tornezeleiras terão lacre cuja eventual violação

será  imediatamente  identificada  pela  central  de  equipamentos  de  identificação

implantada nos presídios mantidos pelo Estado.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Nos Estados Unidos e em vários países europeus, tornou-se tarefa

fácil  e  rotineira  vigiar  a  locomoção  e  a  localização  exata  em  cada  momento  de

detentos beneficiados por indultos ou liberdade condicional. Isso se tornou possível

graças  ao  avanço  tecnológico,  que  hoje  permite  esse tipo  de  vigia,  por  meio  de

pulseiras  ou  tornozeleiras  que  os  detentos  são  obrigados  a  usar  durante  todo  o

período em que estiverem usufruindo alguma espécie de liberdade provisória.  Tais

pulseiras  e  tornozeleiras  são  dotadas  de  “chips”,  que  permitem  sua  localização

instantaneamente,  e  possuem  lacre,  cuja  eventual  violação  será  detectada  de

imediato por centrais de equipamentos instaladas nos presídios de onde o detento é

egresso.
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Como Estado de vanguarda, Minas Gerais tem todas as condições de seguir esse

exemplo, implantando o mesmo mecanismo, para modernizar sua política voltada à

melhoria do sistema penitenciário. Trata-se de uma iniciativa necessária, pois muitos

presos soltos provisoriamente, por indulto ou liberdade condicional, não retornam às

casas de detenção após o término do benefício que usufruíram e ainda reincidem em

atos criminosos, como homicídios, seqüestros, assaltos e roubos.

Esse procedimento adotado por vários Estados norte-americanos, como a Flórida,

por  exemplo,  e  também  por  muitas  nações  européias,  deu  ótimos  resultados,

colaborando para a redução da violência e da fuga de detentos durante o período de

liberdade provisória com que foram agraciados pela lei penal.

Diante do exposto, submeto este projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa,

na certeza de contar com o apoio dos nobres pares a sua aprovação.

-  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 1.169/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.969/2007)

Proíbe as instituições de ensino superior de efetuar qualquer tipo de cobrança para

emissão de diploma de conclusão de curso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições de ensino superior com sede no âmbito do Estado de

Minas Gerais proibidas de cobrar de seus alunos qualquer taxa ou outro tipo de valor,

para emissão do diploma de conclusão do curso. 

Art. 2º - A proibição de cobrança de que trata esta lei estende-se a todos os cursos

ministrados pelas referidas instituições de ensino superior. 

Art. 3º - As instituições de ensino superior que não cumprirem o determinado por

esta lei ficam sujeitas a: 

I - pagamento de multa equivalente a dez vezes o valor cobrado pela emissão do

diploma;

II - pagamento de multa com valor dobrado, nos casos de reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  atender  aos  anseios  dos

estudantes das diversas instituições de ensino com sede no Estado, que ao longo dos

anos,  após  pagarem  com  muitos  sacrifícios  os  elevados  valores  de  suas

mensalidades, no final ainda são obrigados a submeter-se ao pagamento de taxas

para emissão do seu diploma ou certificado de conclusão. 

Devemos considerar que essa cobrança é indevida e não encontra respaldo em

nosso ordenamento jurídico, sendo, aliás, objeto de discussão e conflito judicial entre

formandos  e  instituições  de  ensino,  já  existindo  várias  decisões  favoráveis  aos

alunos. 

A  Constituição  Federal  estabelece  competência  concorrente  aos  Estados  em

matéria  relacionada  com  o  consumo  e  com  dano  ao  consumidor,  conforme  se

depreende  dos  incisos  V  e  VIII  do  art.  24  da  referida  Carta  Magna.  Portanto,  a

cobrança pela  emissão do diploma ou  do  certificado de conclusão do curso  não

deveria  existir,  uma  vez  que  se  trata  de  documento  que  indica  o  término  da

graduação universitária e que, provavelmente, como custo administrativo, já foi pago

através  das  anuidades  ou  das  semestralidades  do  curso.  Tal  cobrança  também

contraria  o disposto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor,  no que diz

respeito às práticas abusivas (art. 39, V) e no tocante as cláusulas abusivas (art. 51,

IV e § 1º, I, II e III) e que se tornem excessivamente onerosas ao consumidor. 

Além  dos  argumentos  legais  acima  descritos,  ainda  existem  resoluções  do

Conselho  Federal  da  Educação  que  definem  os  encargos  educacionais  de

responsabilidade do corpo discente,  as  quais  nos mostram que na realidade está

ocorrendo um desvio de finalidade praticado por representantes das instituições de

ensino,  que  se  deveriam  ater,  tão  somente,  a  prestar  os  seus  serviços

adequadamente  em  cumprimento  às  normas  gerais  da  educação  nacional,  como

dispõe o inciso I do art. 209 da Constituição Federal. 

Ressaltamos ainda que a ausência de uma lei que regulamente a referida questão

tem possibilitado a cobrança absurda dessas taxas pelas instituições de ensino com

sede em nosso Estado, o que acaba por fazer distanciar cada vez mais o cidadão dos
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seus direitos básicos fundamentais arrolados na Carta Magna, que, em seu art. 205,

determina o seguinte: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho”.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres 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 1.170/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.138/2008)

Assegura ao servidor público da administração direta e indireta, das autarquias e

fundações  do  Estado  o  direito  de  escolha  da  instituição  financeira  onde  serão

depositados os seus vencimentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado ao servidor público da administração direta e indireta, das

autarquias e fundações do Estado o direito de escolha da instituição financeira onde

serão depositados os seus vencimentos.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo ao pagamento das

pensões, das aposentadorias e dos serviços contratados pela administração pública.

Art. 2º - O servidor poderá optar, a qualquer tempo, pela instituição financeira que

melhor  lhe  convier,  mediante  aviso  ao  órgão  pagador  no  prazo  de  trinta  dias

anteriores à data de depósito do pagamento.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A legislação sobre o pagamento dos salários dos servidores públicos

do Estado configura uma flagrante violação do direito individual.

O propósito do projeto de lei que apresentamos é restituir ao servidor o direito de

escolher onde manterá sua conta corrente.

A atribuição ao Estado do direito  de escolha da instituição financeira em que o
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servidor  receberá  sua  remuneração  causa  uma  série  de  distorções  no  mercado

bancário. A mais importante delas é o aumento descabido do poder de mercado dos

bancos, que, protegidos pelo mercado cativo que os servidores representam, sentem-

se à vontade para exorbitar nas tarifas e no “spread” praticado em seus empréstimos.

Para fortalecer ainda mais essa vantagem, os bancos costumam adotar a artimanha

de cobrar tarifas elevadas de transferência interbancária, de forma a desestimular a

migração de seus clientes.

Somadas, essas duas condições geram um mercado de crédito oligopolista, que

privilegia o banco, em detrimento do cliente. A introdução de maior concorrência entre

os  bancos  reduzirá  as  tarifas  e  o  “spread”  bancário,  atendendo  a  antiga  e  justa

reivindicação da população. É importante perceber que essa medida não afetará a

saúde dos bancos, que já têm apresentado lucros muito acima do razoável, mesmo

porque a concorrência nunca levou nenhum setor da economia à bancarrota. Pelo

contrário, a concorrência saudável só contribui para fortalecer o sistema econômico.

Acreditando que a proposição contribuirá para se fazer  justiça aos servidores e

ampliar  a  concorrência  no  setor  bancário,  estamos  confiantes  de  que  a  matéria

contará com o valioso apoio dos senhores Deputados membros desta casa de leis.

A apresentação desta proposição objetiva garantir o direito de escolha do servidor

quanto ao banco pelo qual pretende passar a receber seus proventos.

Não é mais possível compelir o servidora a receber por esta ou aquela instituição

financeira, quando lutamos pela liberdade em seu sentido amplo: dar ao servidor o

direito de ser um cidadão pleno.

Deve-se ressaltar  que,  com o avanço tecnológico dos bancos,  com um simples

comando é possível depositar, imediatamente, na conta e no banco que porventura o

servidor  tiver  escolhido,  não  havendo,  portanto,  a  necessidade  de  centralizar  os

depósitos numa só instituição.

- 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 1.171/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.741/2008)

Dispõe sobre a proibição do processo de beneficiamento a seco de mármores e

granitos e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido no Estado de Minas Gerais o processo de beneficiamento a

seco de mármores e granitos.

Art.  2° -  As  máquinas  e  ferramentas  utilizadas  nos  processos  de  corte  e

acabamento de mármore ou granito devem ser dotadas de sistema de umidificação

capaz de eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.

Art. 3º - Ficam proibidas adaptações de máquinas e ferramentas elétricas que não

tenham sido projetadas para sistemas úmidos.

Art. 4º - Os resíduos industriais do beneficiamento a úmido de mármores e granitos

deverão ser coletados em caixa de decantação através de sistema de drenagem da

água utilizada no corte, lixamento e polimento, não permitindo que os resíduos (lama)

gerados pelo processo passem diretamente ao esgoto sanitário.

Art.  5º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  a  apuração  de

responsabilidade administrativa, civil e criminal, previstas nas legislações específicas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Em  operações  nas  quais  rochas  e  minerais  diversos  são  moídos,

quebrados ou manipulados, há liberação de poeira de sílica, causadora de silicose.

No caso das marmorarias, esta poeira é gerada principalmente no beneficiamento

do granito e do mármore, que contêm alto teor de sílica livre cristalizada.

Ademais, deve-se considerar que além da eliminação da silicose, há uma sensível

redução da poluição sonora nesses ambientes de trabalho, já que o corte, o lixamento

e polimento a úmido reduzem em muito o ruído gerado por essas operações.

Seis milhões de trabalhadores brasileiros encontram-se expostos ao pó de sílica e

correm o risco de  adoecer  ou  morrer.  A informação,  aparentemente trágica,  é  do

Diretor do Programa Nacional de Eliminação da Silicose, Zuher Haudar. Em encontro

realizado na Fundacentro, em São Paulo, o médico foi taxativo: “A exposição à sílica

no País  é ainda muito freqüente,  e se não for  energicamente combatida levará à

morte centenas de trabalhadores”. A preocupação dos especialistas, assim como de

Zuher, justifica-se em razão de a silicose - uma doença que afeta os pulmões dos
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expostos às poeiras -, em sua forma grave, levar à fibrose e ao câncer pulmonar.

A defesa do meio ambiente incorporou-se definitivamente como uma das principais

reivindicações dos movimentos sociais no Brasil e no mundo.

Segundo  Celso  Antônio  Pacheco  Fiorillo,  no  seu  “Curso  de  Direito  Ambiental

Brasileiro” (4ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2003, p. 22/23), o meio ambiente do

trabalho  “é  o  local  onde  as  pessoas  desempenham  suas  atividades  laborais,

remuneradas  ou  não,  cujo  equilíbrio  está  baseado  na  salubridade  do  meio  e  na

ausência  de  agentes  que  comprometam  a  incolumidade  físico-psíquica  dos

trabalhadores, independentemente da condição que ostentem (homens ou mulheres,

maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.)”.

Na proteção ao meio ambiente prevista na Constituição Federal, insere-se também

o  meio  ambiente  do  trabalho,  pois  “todos  têm  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, além de competir ao sistema

único de saúde “colaborar na proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do

trabalho” (arts. 200, VIII e 225).

Além  disso,  a  Carta  Magna  estabelece  expressamente  como direito  social  dos

trabalhadores urbanos e rurais a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º, XXII).

No  entanto,  há  necessidade  premente  de  uma  legislação  especifica  para  o

problema, visando não somente às marmorarias em atividade nosso Estado como

também as que vierem a se instalar futuramente. Este é o objetivo do projeto de lei

que está sendo apresentado.

- 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 1.172/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.617/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povo de Taquaral, com

sede no Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Povo de

Taquaral, com sede no Município de Itinga.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  Associação  Comunitária  do  Povo  de  Taquaral,  com  sede  no

Município de Itinga, é entidade civil sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica e

caráter educacional, cultural e assistencial, e visa, entre outros objetivos, a promover

a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  desenvolvendo  programas  de

promoção  da  saúde,  da  educação,  do  lazer  e  do  bem-estar  da  comunidade,

coordenando e supervisionando ações no campo da assistência social e amparando

crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade 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 consta em atestado.

- 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 1.173/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.698/2009)

Dispõe sobre a implantação de sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  instalação  de  câmeras  de  vídeo  e  áudio  nas  viaturas

automotivas que vierem a ser adquiridas para servir à área de segurança pública.

Art.  2º  -  A  instalação  das  câmeras  ou  microcâmaras  será  implementada

gradativamente,  sendo  o  quantitativo  de  carros  definido  em  consonância  com  o

planejamento  e  as  prioridades  estabelecidos  pelo  Comando  da  Polícia  Militar  do

Estado e pela Secretaria de Estado de Defesa Social, no prazo de um ano contado da

data da publicação desta lei.
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Art.  3º  -  As  câmeras  ou  microcâmaras  deverão  ser  integradas  ao  sistema  de

comunicação central dos órgãos de segurança pública, para geração e transmissão

de imagens e som do interior das viaturas.

Art.  4º -  As imagens devem ser arquivadas por período mínimo de dois anos e

poderão ser utilizadas para atender a demanda judicial e administrativa.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: As polícias desempenham funções essenciais à manutenção da ordem

pública, à preservação das liberdades individuais e dos direitos humanos. 

Presenciamos uma realidade trágica:  os  criminosos estão-se armando de forma

cada vez mais aprimorada, ao mesmo tempo em que são destinados aos nossos

policiais equipamentos ultrapassados, de reduzido poder de fogo.

Entendemos que esta proposição é meritória, pois protegerá aqueles que defendem

a sociedade e trará significativo retorno em forma de mais segurança.

É importante destacar que a proposição se coaduna com o disposto no art. 2º, V, da

Constituição mineira, que preceitua ser objetivo prioritário do Estado, entre outros,

criar condições para a segurança e a ordem públicas.

Com  policiais  motivados  e  equipados  de  forma  adequada,  certamente  a

criminalidade será reduzida em nosso Estado. Apenas por meio de iniciativas como

esta será possível oferecer à população segurança pública de qualidade.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a 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 1.174/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.699/2009)

Ficam  os  restaurantes,  os  bares,  as  lanchonetes,  as  casas  noturnas  e  os

estabelecimentos congêneres obrigados a colocar  lixeira com cinzeiro na área da

calçada em frente ao estabelecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres obrigados a colocar lixeira com cinzeiro na área da calçada em frente ao

estabelecimento.

Art. 2° - O consumidor que se dirigir à calçada par a uso de cachimbo, charutos,

cigarro ou similares terá prioridade de acesso quando do retorno ao estabelecimento

a que se refere o art. 1º desta lei.

Art.  3º  -  Os  restaurantes,  os  bares,  as  lanchonetes,  as  casas  noturnas  e  os

estabelecimentos  congêneres  que  descumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  às

seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$100,00 (cem reais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Pesquisa  pioneira  sobre  a  poluição  e  contaminação  por  restos  de

cigarro, realizada pelos biólogos Mário Albanese e Aristides Almeida Rocha, em São

Paulo, mostra que uma bituca permanece na natureza por períodos nunca inferiores a

dois anos. Os filtros dos cigarros são resistentes à biodegradação e ficam no solo e

na água por mais de cinco anos.

Segundo Albanese, Presidente da Associação de Defesa da Saúde de Fumante,

uma experiência realizada dá uma pista sobre o problema. “Mergulhamos 20 bitucas

de cigarro em um recipiente com 10 litros de água. A conclusão é que elas geram

uma poluição que pode ser igualada a de um litro  de esgoto doméstico”,  diz.  De

acordo com ele, cada bituca tem o peso médio de 0,5g e provoca turbidez na água,

formando um sedimento tóxico. “Isso acaba gerando lodo de difícil degradação. Polui

tanto o ambiente líquido quanto o solo”. 

A competência  para  legislar  sobre  a  proteção ao  consumidor  é  concorrente  da

União, do Distrito Federal e dos Estados, conforme se evidencia do disposto no art.
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24, V e VIII, da Constituição da República. O Estado exerce, no caso em análise, a

competência  residual,  uma  vez  que  procura  disciplinar,  com  absoluta  clareza,  os

preceitos constantes na norma federal que dizem respeito aos direitos do consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira,

dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, não existindo vedação a

que se instaure, no caso em tela, o processo legislativo por iniciativa parlamentar. A

nova  lei  visa  diminuir  os  custos  do  fumo  passivo,  mas  está  colaborando  para

aumentar os gastos com a saúde pública, visto que os bueiros irão ficar lotados de

bitucas. Os cinzeiros sumiram dos bares e a única solução é jogar a bituca no chão. A

limpeza e a saúde estão comprometidas.

Por estes motivos, conto com os 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 1.175/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.697/2009)

Assegura aos consumidores a possibilidade de solicitar cancelamento de serviço

pelos mesmos meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados a assegurar aos

consumidores a  possibilidade de solicitar  cancelamento  de  serviço pelos  mesmos

meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.

Art. 2º - Os prestadores de serviços mencionados no art. 1º ficam obrigados, ainda,

a facilitar o cancelamento do serviço por meio do telefone, da internet ou do correio.

Art.  3º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  como  prestação  de  serviços

continuados, sem prejuízos de outros similares:

I – assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos;

II  –  televisão  por  assinatura,  provedores  de  internet,  linhas  telefônicas  fixa  ou

móvel, transmissão de dados e serviços acrescidos;

III – academias de ginástica e cursos livres;
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IV – títulos de capitalização e seguros;

V – cartões de crédito e cartões de desconto.

Art.  4º  -  Os infratores ficam sujeitos  às  penalidades previstas  no art.  56 da  Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  É dever  do  Estado,  presente na  Constituição Federal,  o  bem-estar

social, assim como a prestação de serviços de qualidade à população.

É importante dizer que o Poder Legislativo tem o dever e a legitimidade de propor

este projeto de lei com base nas Constituições Estadual e Federal.

A defesa dos diretos dos cidadãos do Estado - é justamente com essa intenção que

este projeto é apresentado. A proposição tem o objetivo de assegurar ao consumidor,

quando desistir da contratação de algum serviço, as mesmas facilidades encontradas

na aquisição ou contratação de serviço de natureza continuada.

Temos  observado  as  grandes  dificuldades  enfrentadas  por  consumidores  ao

solicitar o cancelamento ou a cessação de serviços contratados. As facilidades na

aquisição  costumam  ser  proporcionais  às  dificuldades  quando  da  finalização  dos

serviços.

Quando os serviços forem contratados por telefone, internet ou correio, deverá ser

permitido que o cancelamento se dê da mesma maneira.

Compete a nós, Deputados, fazer com que seja respeitado o direito de a população

receber atendimento de qualidade.

O  projeto  apresentado  visa  oferecer  maior  segurança  aos  cidadãos,  para  que

tenham seus interesses atendidos, dando assim legitimidade de atuação ao Poder

Executivo, fiscalizado por esta Casa. 

Pelo exposto, solicito aos nobres colegas o devido apoio e a aprovação do 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.176/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.700/2009)

Isenta do pagamento de tarifas de pedágio os veículos que transportam estudantes

dentro de um Município e entre Municípios, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de tarifas, nas praças de pedágio instaladas

em vias públicas estaduais ou federais,  os veículos que transportam regularmente

estudantes dentro de um Município ou entre Municípios, no Estado.

Parágrafo  único  -  A isenção  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  beneficia  o

estudante  de  educação  infantil  ou  de  ensino  fundamental,  médio  ou  universitário

regularmente matriculado em escola de Município que não seja o de sua residência e

o estudante cujo veículo de transporte escolar trafegue obrigatoriamente por praça de

pedágio, dentro de um Município.

Art. 2º - Os proprietários dos veículos a que se refere o “caput” do artigo anterior

deverão comprovar o uso destes como veículos escolares e se cadastrar nos órgãos

indicados pelo governo para obter a isenção.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O incrível aumento do número de praças de pedágio vem onerando

sobremaneira todas as classes de trabalhadores mineiros. Sem dó nem piedade, as

taxas de pedágio caem sobre a cabeça dos que, por motivo de trabalho ou outras

necessidades,  locomovem-se  de  um  Município  a  outro.  Isto  atinge  também  as

empresas e trabalhadores que usam veículos para efetivar o seu trabalho: empresas

de  ônibus,  transportadoras,  entregadores,  taxistas,  etc.  Entre  eles  se  incluem

profissionais  que  transportam  estudantes  de  um  Município  a  outro  ou  dentro  do

mesmo Município,  sobretaxando uma das categorias de menor  renda, já bastante

taxada. Além disso, esses trabalhadores, a despeito do pouco lucro que têm com o

seu trabalho, prestam um serviço de utilidade pública, uma vez que transportam o

crescimento,  o  progresso  e  a  educação  dos  meninos  e  meninas  brasileiros  e

brasileiras.
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Há também o caso de pessoas que estudam em um Município e retornam no final

do dia para suas casas, situadas nos chamados Municípios-dormitório. Isso ocorre

frequentemente nos Municípios que contam com universidades públicas estaduais ou

federais e escolas técnicas e diariamente recebem estudantes de outros Municípios

da região.

A  isenção  que  pretendemos  criar  colocaria  fim  a  um  problema  que  vem

acontecendo muito: para evitar o pagamento do pedágio, muitos motoristas procuram

caminhos alternativos, que muitas vezes colocam em risco a vida dos usuários. Desta

forma, nada mais coerente do que isentar desse pagamento os veículos escolares

que diariamente trafegam em rodovias pedagiadas. A educação é um bem comum

enquanto instrumento que garante a construção de uma sociedade democrática.

- 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 1.177/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.711/2009)

Institui a utilização de capuz por Agentes Penitenciários, policiais militares e civis

em  operações  especiais,  revistas  pessoais  em  presos,  inspeções  ou  atividades

análogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica facultada a utilização de capuz por Agentes Penitenciários, policiais

militares e civis em operações especiais, revistas pessoais em presos, inspeções ou

atividades  análogas,  provenientes  ou  vinculados  à  convivência  com  detentos,

previamente autorizadas, que caracterizem perigo à integridade física dos agentes e

de outros.

Art. 2º - A autoridade, ao permitir a utilização de capuz em operações específicas,

conforme  art.  1º  desta  lei,  considerará  os  riscos  a  que  se  sujeitam  os  Agentes

Penitenciários, policiais militares e civis na hipótese de serem identificados.

Parágrafo único - A mesma permissão abrange máscaras, pinturas e outros meios

capazes de impedir a identificação dos Agentes.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: Nossa propositura tem por objetivo maior zelar pela idoneidade física

de nossos agentes, que contribuem para o reforço da segurança pública de nosso

Estado, expondo-se ao interagirem com detentos de diversos graus de periculosidade

que  habitam  nosso  sistema  prisional.  A  utilização  de  capuzes  ou  similares  irá

contribuir para preservar a imagem dos Agentes e evitar sua futura identificação por

aqueles que outrora encontravam-se presos, prevenindo uma possível retaliação a

eles  ou  aos  seus  familiares,  além  de  evitar  transtornos  psicológicos  decorrentes

desse fato.

Este projeto de lei justifica-se pelo ambiente hostil que perdura em vários ambientes

sociais do País e, mais especificamente, em nosso Estado, onde o estreitamento da

convivência de Agentes com presidiários torna-se cada vez mais perigoso, tendo em

vista o aprisionamento de organizações criminosas que coíbem os agentes públicos

em seus serviços e fora dele, colocando em risco até mesmo seus familiares.

Diante  da  relevância  do  pleito,  conto  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 1.178/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.712/2009)

Dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos que contenham os princípios ativos

que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido, no Estado, o uso de agrotóxicos que apresentem, em sua

composição, os seguintes princípios ativos:

I - abamectina;

II - acefato;

III - carbofurano;

IV - cihexatina;

V - endossulfam;

VI - forato;

VII - fosmete;
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VIII - glifosato;

IX - lactofem;

X - metamidofós;

XI - paraquate;

XII - parationa metílica;

XIII - tiram;

XIV - triclorfom.

Art.  2° -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  nece ssárias  para  recolher  os

produtos  referidos  no  art.  1º,  para  adequada destinação  final  de  seu conteúdo  e

embalagem.

Art. 3º - Fica vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, a

partir  da publicação desta lei,  adquirir  ou utilizar agrotóxicos com os componentes

mencionados no art. 1º desta lei.

Art. 4° - O Poder Executivo adotará medidas com vis tas a promover e estimular a

produção de alimentos orgânicos e procederá à divulgação:

I - dos efeitos nocivos do contato e manuseio inadequados de agrotóxicos;

II - da proibição do uso dos agrotóxicos mencionados no art. 1° desta lei;

III - de tabelas com os nomes comerciais dos agrotóxicos mencionados no art. 1º

desta lei;

IV - da existência de tecnologias, materiais e produtos que não agridem a saúde;

V - de orientações sobre como proceder com relação aos estoques existentes.

Art. 5° - Fica instituída a Semana de Proteção cont ra os Agrotóxicos, que ocorrerá

anualmente na semana que compreender o dia 13 de maio.

Parágrafo único - Durante a semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Estado

promoverá ações educativas com informações sobre os riscos dos agrotóxicos, as

formas de utilizá-los com menor risco para a saúde e o meio ambiente, os produtos

menos tóxicos e a destinação de embalagens.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único

de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais

unidades de saúde,  programas  para  desenvolver  ações  de vigilância  de  saúde  e

assistência especializada que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das
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doenças decorrentes do trabalho com agrotóxicos.

§ 1º - Os programas referidos no “caput” deste artigo compreenderão a habilitação

técnica dos profissionais e os equipamentos necessários para o desenvolvimento das

ações neles previstas.

Art.  7° -  Todos  os  casos  de  doenças  e  óbitos  decorr entes  da  exposição  a

agrotóxicos deverão ser notificados à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8º - A não observância do disposto nesta lei é considerada infração sanitária e

sujeita  o infrator  às penalidades estabelecidas no Código Sanitário  Lei  Federal  nº

13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art.  9° -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  dest a  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Dados estatísticos mostram que o Brasil assumiu a triste liderança do

consumo mundial de agrotóxicos - 733.900.000t, acima dos EUA, com 646.000.000t,

movimentando  US$7.100.000.000,00  -,  conforme  reportagem  publicada  na  revista

“Carta Capital” de 20/5/2009, a qual faz conciso retrato dos malefícios do uso de tais

produtos.

Como mostra  a  reportagem,  as  substâncias  que  pretendemos  proibir  foram  há

tempos  banidas  das  lavouras  das  nações  desenvolvidas.  Algumas  delas  foram

também banidas da Índia, China, Costa do Marfim, Indonésia, Kuwait e Sri Lanka, o

que demonstra a periculosidade desses produtos químicos.

O que parece estar ocorrendo é a antiga prática de mandar produtos que causam

grande malefício à saúde da população e ao meio ambiente para os países que, por

uma razão ou outra, ainda não os proibiram.

As  Resoluções  da  Diretoria  Colegiada  -  RDCs  -  nºs  10  e  48,  de  22/2/2008  e

7/7/2008,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -  reconhecem  os

relevantes  impactos  das  referidas  substâncias  sobre  a  saúde,  reafirmam  a

preocupação com esses efeitos  e ratificam as restrições internacionais  ao uso de

agrotóxicos perigosos.
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Pesquisas da Anvisa mostram que 15,28% dos alimentos do País têm resíduos de

agrotóxicos em nível muito acima do permitido em lei. A falta de controle na aplicação

e  os  expressivos  números  do  mercado  contribuem  para  o  uso  abusivo  desses

produtos.

Não é à toa que a segunda causa de intoxicação no Brasil, após os medicamentos,

são  os  agrotóxicos,  apesar  da  subnotificação  existente.  E  ocorre  tanto  em  quem

aplica quanto em quem consome.

As  substâncias  que pretendemos proibir  foram banidas  em diversos países por

apresentarem,  entre  outros  problemas,  toxicidade  aguda,  carcinogenicidade,

neurotoxicidade  e  mutagenicidade.  No  entanto,  a  agricultura  desses  países  não

parou,  como querem alguns,  havendo alternativas  em todos eles.  A título  de que

continuaríamos expondo a tais perigos a saúde de nossa população?

Pelas razões,  expostas, conto com o apoio dos nobres pares para a 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 1.179/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.887/2009)

Dispõe sobre a comunicação da prisão em flagrante e de inquéritos policiais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados

imediatamente ao Juiz competente através de correio eletrônico, disponibilizado pela

autoridade judiciária para tal fim.

Parágrafo único - A Defensoria Pública também será informada nos mesmos termos

previstos no “caput”, na hipótese de o preso não indicar advogado para sua defesa.

Art. 2º - O pedido de prorrogação da conclusão do inquérito policial será dirigido ao

Juiz competente, mediante ofício da autoridade policial, permanecendo os autos na

Delegacia para continuidade das investigações, salvo determinação em contrário.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: O escopo deste projeto de lei é agilizar a comunicação das prisões em

flagrante à autoridade competente,  bem como evitar  o trânsito desnecessário  dos

autos  de  inquérito  policial  quando da solicitação de dilação de prazo para  a  sua

conclusão.

Ambos os procedimentos trarão benefícios à prestação jurisdicional, garantindo os

direitos  fundamentais  dos  presos  e  angariando  a  melhoria  funcional,  economia

processual, agilidade na elucidação do crime e, principalmente, uma resposta mais

ágil à sociedade.

É importante destacar que, embora o art. 306 do Código de Processo Penal preveja

a imediata comunicação ao Juiz competente na hipótese de prisão em flagrante, não

dispôs a forma como isso ocorreria. E é exatamente o que se pretende com esta

proposição.

- 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 1.180/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.888/2009)

Inclui  os  produtos  considerados  como  protetores  ou  bloqueadores  solares  na

relação de medicamentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam incluídos,  no âmbito  do Estado de Minas Gerais,  na relação de

medicamentos e não mais de cosméticos, os produtos considerados como protetores

ou bloqueadores solares. 

Art. 2º - Para fins de aplicação desta lei, considera-se protetor ou bloqueador solar

todo  produto  cuja  fórmula  tenha  a  finalidade  de  proteger  dos  raios  solares,  com

registro aprovado no Ministério da Saúde.

Art. 3º - A Secretaria Estadual de Fazenda fica autorizada a incluir os produtos a

que  se  refere  o  art.  2º  desta  lei  na  relação  de  medicamentos  e  integrantes  de

dispositivos legais que concedem isenção ou redução tributária.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  A  radiação  ultravioleta  do  sol  é  a  principal  responsável  pelo

desenvolvimento de câncer e pelo envelhecimento da pele.

O protetor solar é um produto tópico que ajuda a proteger a pele, reduzindo as

queimaduras solares e outros danos, principalmente o câncer de pele.

No ano de 2006 houve a Campanha Nacional de Prevenção de Câncer de Pele,

que bateu o recorde mundial,  registrando-se o maior número de exames gratuitos

entre  as  campanhas  realizadas,  em  um  único  dia.  Foram  examinados  41.751

pacientes,  e  desses  9,5%  apresentaram  a  doença  e  foram  encaminhados  para

tratamento gratuito, onde se constatou, também, um índice preocupante, indicando

que 67,6% de brasileiros ainda se expõem ao sol sem proteção.

O Instituto Nacional do Câncer tem em sua campanha contra o câncer de pele,

entre as recomendações, a do uso de protetor solar; porém, a população em geral

não o usa, devido ao elevado preço do produto. 

O índice cada vez mais elevado de câncer de pele devido à exposição ao sol é um

caso de saúde pública que gera custos elevados para o Estado, no tratamento da

doença. Portanto, nada mais justo do que colocar esse produto como medicamento e

não  como  cosmético,  considerado  um  produto  supérfluo  e  com  elevada  carga

tributária. 

Nossa Carta Magna garante que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.

Dentro dos limites da competência de legislar assegurada pela nossa Constituição

aos Estados, esta lei assegura ao Estado um ordenamento jurídico que o capacita a

iniciar uma política de saúde pública preventiva ao câncer de pele iniciando-se pela

inclusão do protetor solar na relação de medicamentos.

Diante do exposto, solicito 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 1.181/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.889/2009)

Dispõe sobre a implantação do selo Amigo do Idoso, destinado às entidades que

atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  instituído  o  selo  Amigo do  Idoso  nos  serviços  de  atendimento  a

idosos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

Art.  2º  -  O selo Amigo do Idoso destina-se a avalizar  a qualidade dos serviços

prestados pelas entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar

(casas de repouso, asilos, centros de convivência, casas-lares e oficinas abrigadas).

Art.  3º  -  Farão  jus  ao  selo  Amigo  do  Idoso  as  entidades  que  primarem  no

atendimento  a  idosos,  garantindo-lhes  condições  de  segurança,  higiene  e  saúde,

além  de  desenvolverem  atividades  físicas,  laborais,  recreativas,  culturais  e

associativas.

Art.  4º - O selo Amigo do Idoso será concedido, anualmente, pela Secretaria da

Saúde, que, no âmbito de suas unidades regionais, manterá equipes permanentes de

avaliação das entidades de que trata o art. 2º, compostas por, no mínimo, um médico

geriatra,  um  psicólogo  e  um  assistente  social,  dentro  de  critérios  a  serem

regulamentados.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre eles um

considerado  de  suma importância  e  inerente  a  todo  cidadão  brasileiro,  que  é  o

respeito à dignidade humana.

Precisamos  de  um  novo  par  de  olhos  para  enxergar  esse  tema com  bastante

atenção, e é com essa finalidade que desejamos instituir no Estado o selo Amigo do

Idoso, para incentivar as entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não

asilar a promover ações que visem à integração e melhoria da qualidade de vida das

pessoas idosas.

A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a

deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no art.

66 da Constituição do Estado como de competência reservada do Governador,  do

Presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou

do Tribunal de Contas.

Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância, uma vez que estimula a
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contribuição de forma efetiva para melhorar a vida dos idosos.

Diante do exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

- 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 1.182/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.890/2009)

Institui  o  auxílio-funeral  para  os  doadores  de  órgãos  ou  tecidos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os doadores de órgãos ou tecidos ficam dispensados do pagamento das

taxas com a realização de velório e sepultamento nos cemitérios do Estado.

§ 1º - Fará jus à dispensa de que trata o “caput” a pessoa que tiver doado, por ato

próprio  ou  por  meio  de  seus  familiares  ou  responsáveis,  seus  órgãos  ou tecidos

corporais para fins de transplante médico.

§ 2º - Compõem as despesas com funeral, entre outras, as taxas e emolumentos

fixados  pela  administração  pública,  as  tarifas  devidas  pelos  serviços  executados,

incluindo urna funerária padrão adotada pela assistência social, remoção e transporte

do  corpo,  taxas  de  velório  e  sepultamento,  bem  como  sepultura  e  campa

individualizada.

§  3º  -  Se os familiares  ou responsáveis  pelo “de cujus”  optarem por  uma urna

funerária de padrão superior à oferecida nos termos desta lei, será cobrado o valor da

diferença entre os preços das urnas funerárias.

Art. 2º - Os hospitais, centros e postos de saúde, bem como o serviço funerário

deverão afixar nas entradas ou nas áreas de atendimento ao público, em local de fácil

visualização, aviso referente à gratuidade do funeral para doadores de órgãos.

Art.  3º  -  As  unidades  de  saúde  acima  referidas  e  o  serviço  funerário  local

providenciarão a instalação das placas de que trata o artigo anterior,  no prazo de

trinta dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 4º - Ocorrendo a doação de órgãos ou tecido corporal, a unidade hospitalar da

rede pública de saúde competente emitirá atestado específico confirmando a doação

para fins de transplante.
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Art.  5º  -  Serão  alocados  no  Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  os  recursos

necessários ao cumprimento desta lei,  a  qual produzirá seus efeitos  financeiros a

partir do exercício subsequente ao de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O presente projeto de lei tem como objetivo incentivar a doação de

órgãos, tarefa que cabe ao Poder Executivo, e, de forma social e humanitária, garantir

que essa prática de amor ao semelhante não seja apenas um ato de doação, mas

sim uma contribuição em que o doador receberá benefícios em troca de seu ato de

compaixão.

Tem o nosso Estado, através de campanhas de doação de órgãos, incentivado a

sociedade a assumir uma conduta atuante, porém todas essas campanhas pouco têm

contribuído para aumentar as doações. Isso vem demonstrar que não basta apenas

tornar  uma  norma  vigente;  deve-se,  antes  de  tudo,  torná-la  eficaz.  Para  isso,

acreditamos que se deva criar uma co-relação entre o ato de dar e o ato de receber,

um  benefício  em contrapartida.  Dessa forma,  o  Poder  Executivo  atuará  de  forma

direta na campanha, desmistificando preconceitos com relação a doação de órgãos e

auxílio-funeral. 

No nosso país somente 5 pessoas por milhão de habitantes são doadores; já

em outros países essa relação passa de 21 pessoas por milhão. A carência de

doadores de órgãos é ainda um grande obstáculo à efetivação de transplantes

no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de um doador vivo,

a quantidade de transplantes é pequena diante da demanda de pacientes que

esperam pela  cirurgia.  Com a conscientização e mecanismos de incentivo à

população, o número de doações pode aumentar de forma significativa. 

Assim,  este projeto de lei  visa sensibilizar  o  Estado e a população para a

doação de  órgão,  seja  em vida,  seja  após  a  morte.  Incentivar  o  aumento  do

número de doadores de órgãos com o propósito de trazer uma nova esperança aos

que estão aguardando na fila por um transplante, e isso somente será possível com o

consentimento  de  uma população  consciente  da  possibilidade,  da  necessidade  e
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responsabilidade de depois  da  morte,  destinar  os  seus órgãos  para  salvar  vidas.

Desse  modo,  nada  mais  oportuno  do  que  o  poder  público  também  dar  sua

contribuição, com vistas a estimular ainda mais doações.

Esperamos  que  os  nobres  pares  entendam  o  benefício  deste  projeto  de  lei  à

comunidade e votem favoráveis 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 N° 1.183/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.991/2009)

Institui o Certificado de Qualidade no Atendimento a Trauma e Emergência Médica

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído o  Certificado de Qualidad e no Atendimento  a Trauma e

Emergência Médica, a ser concedido a hospitais públicos, privados, clínicas médicas,

prontos-socorros e demais instituições que atuem na área de emergências médicas e

traumatológicas no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O  Certificado  visa  a  reconhecer  hospitais,  clínicas  médicas,  prontos-

socorros  e  demais  instituições  que  atuem  na  área  de  emergências  médicas  e

traumatológicas que possuam:

I - excelência no atendimento;

II - programa de capacitação de recursos humanos;

III - disponibilidade de recursos tecnológicos capazes de apoiar e tratar o paciente.

Parágrafo único - Os elementos a serem avaliados para a aferição da excelência de

que trata o inciso I são:

I - reanimação cardiorrespiratória-cerebral;

II - programa de prevenção ao trauma e orientação sobre primeiros socorros;

III - atendimento pré-hospitalar;

IV - atendimento hospitalar;

V - reabilitação.

Art. 3° - Para a concessão do Certificado e o atend imento das exigências previstas

no art. 2º, serão observados os seguintes pré-requisitos:
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I  -  estrutura  física,  gestão,  administração  de  pessoal  e  qualificação  material

referente ao atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar;

II  -  no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da equipe de médicos, enfermeiros e

técnicos  com  qualificação  para  o  procedimento  de  primeiros  socorros  e  para  o

atendimento  a trauma, através  de  cursos consagrados  por  comunidades médicas

brasileira e internacional qualificadas.

Art.  4º  -  O  Certificado será  concedido  por  uma Comissão Auditora  Permanente

composta por um representante:

I - da Sociedade Brasileira do Atendimento Integrado ao Trauma;

II - do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais;

III - da Associação Médica de Minas Gerais;

IV - do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;

V - da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A Comissão editará normas regulamentares visando à certificação de que

trata esta lei, assim como a seu próprio funcionamento.

§  3º  -  A Comissão  assegurará  a  paridade  na  avaliação  para  a  concessão  do

Certificado, avaliando separadamente as instituições de saúde de pequeno, médio e

grande portes.

Art. 5° - O Certificado será conferido bienalmente,  no dia 7 de abril, Dia Mundial da

Saúde, pela Comissão prevista no art. 4º.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

- 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 N° 1.184/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.000/2009)

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro e Atendimento Psicológico e Social

aos pais de crianças e adolescentes desaparecidos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Sistema de  Comunicação  e  Cadastro  de  Crianças  e



1160
____________________________________________________________________________

Adolescentes Desaparecidos do Estado de Minas Gerais, destinado a dar agilidade e

eficácia à busca de crianças e adolescentes que tenham desaparecido no Estado.

§  1º  -  Somente  será  inscrita  no  Sistema  a  criança  ou  adolescente  cujo

desaparecimento tenha sido registrado perante a autoridade policial competente.

§ 2º - Após o registro do desaparecimento da criança ou do adolescente, os pais

passam a ter assistência psicológica e social por um período mínimo de 15 (quinze)

dias ou até 48 (quarenta e oito) horas depois que a criança tenha sido localizada.

Art. 2º - O Sistema de que trata o art. 1º será formado e mantido pelas Secretaria de

Defesa Social e Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme suas respectivas

áreas de competências, às quais caberá inserir e retirar dados e estabelecer meios

de divulgação das informações constantes no cadastro.

Parágrafo único - O Sistema terá atualização periodicamente, com o objetivo de

retirar  do  cadastro  os  registros  das  crianças  ou  adolescentes  desaparecidos  que

tenham sido encontrados ou que tenham sua morte comprovada, bem como inserir

dados relativos a novas ocorrências.

Art.  3º  -  Os  órgãos  públicos  do  Estado,  estações  rodoviárias  e  ferroviárias,

aeroportos,  escolas  e  hospitais  ficam  obrigados  a  reservar  espaços  nas  suas

repartições, em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes

ou  similares,  contendo  identificação,  fotografia  e  demais  dados  das  crianças  ou

adolescentes desaparecidos, bem como colocar, em local apropriado, caixa coletora,

papel e caneta para as anotações de denúncias, pistas e quaisquer informações, que

serão recolhidas e entregues à autoridade policial a cada 12 horas.

Art. 4º - O Poder Executivo elaborará e distribuirá nas escolas da rede pública e da

rede privada de ensino, cartilha contendo informações sobre os cuidados a serem

tomados pelas crianças e adolescentes.

Art.  5º  -  A  mídia  do  Estado  veiculará  dados  das  crianças  ou  adolescentes

desaparecidos,  destinando  espaços,  nos  veículos  de  comunicação  impressa,

televisiva, radiofônica e eletrônica, para sua divulgação.

Art. 6º - A divulgação de dados de crianças e adolescentes desaparecidos somente

será feita se precedida de autorização expressa dos seus pais ou responsáveis, em

conformidade com a legislação federal.
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Art. 7º - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar para tratamento

ou assistência crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional

deverá  comunicar  o  fato,  em  regime  de  urgência,  com  dados  identificadores  da

pessoa, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Ministério Público.

Art. 8° - Caso seja localizado o corpo de uma crian ça ou adolescente, a família terá

direito de acompanhar a necrópsia com assistência de médico escolhido por ela ou

pelo Ministério Público.

Art. 9° - As entidades assistenciais, públicas ou p rivadas, que recebam e abriguem

crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão enviar

periodicamente  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social  e  ao  Ministério  Público

relatório dos dados identificadores das crianças ou adolescentes que tenham dado

entrada nestes estabelecimentos.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O número de pessoas desaparecidas no País, especialmente crianças,

passa  de  4  mil.  No  Estado  de  Minas  Gerais,  o  problema  já  atinge  proporções

consideráveis, e quase nada vem sendo feito para dar às famílias que vivem o drama

do  desaparecimento  de  um  de  seus  membros  condições  que  favoreçam  suas

tentativas  de  tentar  reencontrá-lo  e,  enquanto  durar  o  desaparecimento,  a  devida

atenção psicológica.

O Estado tem condições de fazer bem mais do que vem fazendo, e com custo

praticamente nulo.

Adotando as medidas propostas, o Estado de Minas Gerais estará dando um passo

fundamental para que o problema possa ser amenizado, permitindo àqueles que têm

membro da família desaparecido uma chance ou perspectiva de descobrir o paradeiro

desse ser humano, e que não têm recebido do nosso Estado um mínimo de atenção

nem o indispensável atendimento psicológico, capaz de atenuar a dor da incerteza e

preparar  para o desfecho da perda definitiva ou  do reencontro -  episódio sempre

traumático  e  de  profundos  efeitos  na  estrutura  familiar,  com  reflexo  em  toda  a

comunidade.
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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 1.185/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.123/2009)

Dá a denominação de Paulo Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o Município

de Moeda à BR-040.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica denominada  Paulo  Alves  do  Carmo a  Rodovia  LMG-825,  entre  o

Município de Moeda e a BR-040.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira 

Justificação:  O  ex-Prefeito  Paulo  Alves  do  Carmo  participou  do  movimento

emancipacionista que criou o Município de Moeda, sendo seu primeiro prefeito de

Moeda, com um mandato que vigorou de 1955 a 1959, sendo eleito novamente para

mais dois mandatos,  de 1967 a 1971 e de 1977 a 1982. Quando nosso saudoso

Paulo Alves assumiu o Executivo, a Prefeitura não possuía estrutura administrativa,

mas ele deu início a um legado que culminou numa interiorana cidade mineira que

deixam envaidecidos seus moradores e visitantes.

Assinalando a sua administração com grandes feitos, homem de fino trato, sendo

político de educação esmerada,  Paulo Alves do Carmo soube adotar as melhores

soluções para o crescimento da cidade e o bem-estar dos moradores.

Desta história viva, resta um relicário de saudades no coração dos moradores, que

caminharam com a evolução advinda das mãos desse notável político que deixará

saudades. Em cada administração, deixou seu legado, construindo a estrada que liga

a cidade à BR-040, desenvolvendo a telefonia, implantando os serviços da Copasa-

MG, além de construir  o prédio da Prefeitura e o prédio da Escola Senador Melo

Viana, entre outras grandes benfeitorias. Muito nos contava nosso “herói”, o saudoso

ex-Prefeito  Paulo  Alves:  “Quando  ainda  no  período  da  construção  da  estrada,

denominada pelos adversários políticos de estradinha”, passando pela ex-BR-3, uma

jornalista da “Folha de S.Paulo” leu uma placa que ele havia colocado no início da

Serra da Moeda: “Esta estradinha foi feita com poucos fundos do Município. Não é
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boa, mas passa”. A jornalista perguntou: “Se de carro, descendo por aquela estrada,

se chegava até Moeda e se encontrava o Prefeito na cidade”. Os trabalhadores da

Prefeitura disseram a ela: “O Prefeito está trabalhando junto, na abertura da estrada”.

Acreditava o Sr. Paulo Alves que ela tenha pensado que iria encontrar uma pessoa

bem-vestida. Procurando, encontrou o Prefeito vestido igual aos demais. Então foi

que ela mencionou a pergunta: Por que “estradinha”? Contava o Sr. Paulo que disse

a ela: “Estradinha é o nome que os nossos adversários deram a estrada”.

Passados alguns dias, ou meses, não sabemos ao certo, o Sr. Paulo Alves, ainda

Prefeito, recebeu uma correspondência de São Paulo, encaminhada pela jornalista.

Continha a cópia da reportagem publicada na “Folha de S. Paulo”: “Moeda é uma

cidadezinha mineira, até bem pouco tempo perdida lá no fim do mundo, isolada de

tudo  e  de  todos.  Com  a  construção  da  BR-3,  Moeda  vislumbrou  sua  grande

oportunidade, descobrindo-se a 17km da grande rodovia. E o seu Prefeito começou

uma luta inglória, chapéu na mão, implorando aos todo-poderosos da província e da

República  que  lhe  abrissem  os  17km  providenciais  de  estrada,  colocando  o

pequenino burgo mais perto do progresso e dos acontecimentos do País. Romaria

inútil,  pois  em parte alguma os apelos encontraram ressonância.  Ofendido com o

desinteresse oficial, voltou-se o alcaide em apuros para a velha solução do mutirão,

mobilizando os  munícipes  na  batalha  pela  construção da estradinha salvadora.  A

muito  custo  e  com  tremendo  sacrifício  -  Deus  sabe  como!  -  foram  os  17km

concluídos. Hoje, no ponto de encontro da rodovia particular com a BR-3 existe a

seguinte tabuleta, assaz elucidativa: “Essa estradinha foi feita com os poucos fundos

do Município. Não é boa, mas passa...”

A imagem de Paulo Alves, em seu gesto bravio na luta por uma Moeda sempre

melhor,  se encontra gravada na lembrança de cada um que conviveu com aquele

homem de espírito lutador, guerreiro em sua causa, porém sempre um adulto pueril.

Com sua candura, e imbuído no sonho de uma cidade que atendessem aos anseios

dos jovens, suportou as intempéries de cada dia, proporcionou progresso para muitos

e exerceu seu dom de líder.

Partiu num raio de luz ao encontro de Deus, em 25/10/2009, nos seus 89 anos de

idade.

- 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 1.186/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.166/2010)

Dispõe sobre afixação de placas em estabelecimentos que especifica e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os responsáveis pelas farmácias e drogarias estabelecidas no Estado de

Minas Gerais deverão afixar placa, em local visível ao público, contendo:

I - nome e número de inscrição do farmacêutico responsável no Conselho Regional

de Farmácia - CRF;

II - horário de trabalho do profissional indicado no inciso I. 

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que trata o “caput” terão o prazo de 30

(trinta) dias, a contar da publicação desta lei, para se adaptarem ao que ela dispõe.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os responsáveis a multa

de 35 Ufemgs (trinta e cinco Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§  1º  -  A aplicação da multa  prevista  no  “caput”  não desobriga  os  infratores  da

afixação da placa de que trata o art. 1º. 

§ 2º - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§ 3º - Sem prejuízo da sanção prevista no “caput”, será determinado aos infratores

prazo de trinta dias para que procedam à afixação da placa, sob pena de aplicação

de novas multas.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A proliferação de farmácias no Estado - e em todo o País - exigia das

autoridades o aumento no rigor da fiscalização desse tipo de estabelecimento, como

forma de proteger a sociedade de práticas comerciais nocivas - intencionais ou não. 

Impunha-se a nomeação de um profissional de farmácia em cada estabelecimento,

que se responsabilizasse pela orientação ao consumidor. 

A Lei  nº  5.991,  de  17/12/73,  disciplinou  a  matéria,  dispondo  sobre  o  controle
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sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,

e entre outros artigos dispôs sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento ter um

farmacêutico durante o horário de funcionamento. 

Para atender plenamente o espírito da lei, que é o de proporcionar segurança ao

público consumidor, falta aos referidos estabelecimentos anunciarem, com clareza e

objetividade, que ali existe um especialista em farmácia, devidamente habilitado, com

o objetivo de deixar o público a par dos seus direitos. 

Por isso, advogo a obrigatoriedade de afixar, em lugar visível, nos estabelecimentos

de que trata a Lei nº 5.991, de 1973, uma placa ou aviso assemelhado, ostentando o

nome e o número do registro, no respectivo conselho profissional, do farmacêutico

responsável e o seu horário de trabalho. 

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  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 1.187/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.167/2010)

Obriga a prévia autorização para a utilização de alojamento ou moradia destinada a

trabalhadores rurais e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Para efeitos desta lei, considera-se:

I - alojamento: local previamente projetado, construído ou adaptado para habitação

coletiva de trabalhadores;

II - moradia: residência convencional utilizada por três ou mais trabalhadores como

habitação.

CAPÍTULO II

DO REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO

Art. 2° - Todas as pessoas jurídicas e físicas que mantêm no Estado empregados
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rurais contratados para trabalhos em tempo determinado ou indeterminado e que têm

trabalhadores residindo em alojamentos ou moradias requererão obrigatoriamente à

Vigilância Sanitária autorização para a utilização do local para esta finalidade.

Art. 3° - O requerimento de autorização deverá ser apresentado com os seguintes

documentos:

I - recolhimento de taxa de inspeção;

II - CNPJ e Contrato Social da empresa empregadora;

III - documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel a ser vistoriado.

Art.  4° -  A Vigilância Sanitária promoverá a vistor ia  dos alojamentos e moradias

dentro  do  prazo  de  dez  dias  subsequentes  ao  protocolo  do  requerimento  de

autorização.

Parágrafo único - A vistoria poderá ser realizada mediante convênio ou parceria da

Vigilância Sanitária com outros entes e órgãos da administração direta e indireta.

Art. 5° - Deverão ser observados, durante a vistori a, os requisitos constantes das

portarias  e  normas  regulamentadoras  dos  Ministérios  da  Saúde  e  do  Trabalho  e

Emprego, bem como das demais leis específicas.

Art. 6° - Realizada a vistoria, a autoridade respon sável enviará laudo à Vigilância

Sanitária, que deferirá ou indeferirá a autorização no prazo máximo de quinze dias.

§ 1° - No caso de indeferimento, os motivos que lev aram a tal decisão devem ser

expressos, abrindo-se prazo de dez dias para serem sanados.

§ 2° -  Após os dez dias de que trata  o parágrafo an terior,  será realizada nova

vistoria para a constatação da regularização, mediante novo recolhimento de taxas.

Art.  7° -  A autorização  de  trata  esta  lei  terá  vali dade  de  um  ano,  podendo  a

administração  pública  promover  novas  vistorias  a  requerimento  dos  Ministérios

Públicos,  entidades  representativas  de  classe  ou  quando  houver  conveniência

pública.

CAPÍTULO III

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 8º - O descumprimento desta lei por parte de pessoas físicas e jurídicas de que

trata o art. 2º acarretará sanções administrativas.

Art. 9º - A utilização de imóvel para as finalidades previstas nesta lei, sem a devida
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autorização, acarretará multa de 5000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), além da interdição do local pelo prazo de seis meses.

Art. 10 - A infração superveniente à autorização de utilização do imóvel para os fins

desta  lei  acarretará  multa  de  até  2500 Ufemgs  (duas  mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), além da lacração do local pelo prazo de até três

meses.

Parágrafo único - A penalidade será aplicada de acordo com o grau da infração.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Considerando o disposto nos arts.  197,  198 e 200 da Constituição

Federal, os preceitos da Portaria Federal n° 1.565,  de 1994 – Sistema Nacional de

Vigilância Sanitária; considerando que os alojamentos e moradias de trabalhadores

rurais são instalações de interesse da saúde e portanto são objeto das ações da

Vigilância  Sanitária;  considerando  que  muitos  dos  trabalhadores  migrantes  são

alojados em imóveis (alojamentos e moradias) irregulares e com péssimas condições

de higiene, resta claro que não podemos deixar que esta questão continue sendo

tratada por meio de ações isoladas, sendo necessária uma lei que regulamente, em

todo o território do Estado, as condições de saúde e moradia de nossa população, em

especial  dos  trabalhadores  do  campo  atingidos  por  muitas  mazelas  e  pouco

contemplados  pelos  dividendos  de  sua  atividade,  essencial  ao  crescimento  do

Estado.

Não se trata apenas de competência legislativa, mas é obrigação do Estado realizar

uma de suas principais funções, e por que não dizer, razão de sua existência, qual

seja propiciar e manter a saúde pública da população.

É inadmissível fecharmos os olhos para a realidade da expansão do agronegócio,

que  por  um  lado  pode  ser  encarado  como mola  propulsora  de  desenvolvimento,

geração de empregos e renda, mas, por outro, deve ser visto como um fenômeno

peculiar, que, em muitos casos, gera concentração de renda e prejuízo à saúde física
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e mental dos trabalhadores, que por vezes vêm a laborar para patrões que não têm

consciência de vida digna e humanismo.

Faz-se  necessário,  portanto,  a  intervenção  do  poder  público  regulamentando  e

padronizando condições mínimas de moradia, que garantam a integridade física e a

saúde dos trabalhadores, motivo pelo qual peço o apoio dos nobres pares, para que

consigamos  aprovar  esta  lei,  melhorando  a  vida  de  parcela  considerável  da

população.

- 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 1.188/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.169/2010)

Obriga  a  inserção  de  mensagem  informativa  nos  rótulos  ou  embalagens  dos

produtos cariogênicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  rótulos  ou  embalagens  de  produtos  cariogênicos  fabricados  ou

comercializados no Estado deverão conter os dizeres:

“Este produto contém substâncias que provocam cáries”.

Parágrafo único - A mensagem de que trata o "caput" deverá ser inserida de modo

visível, ocupando área de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da dimensão do rótulo ou

da  parte  impressa  da  embalagem  do  produto,  sendo  admissível  a  afixação  de

etiqueta adesiva contendo os mesmos termos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os responsáveis à pena

de multa, no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  O  infrator  será,  sem  prejuízo  da  multa  prevista  no  “caput”,

intimado a regularizar os rótulos ou embalagens no prazo de vinte dias, sob pena de

ser considerado reincidente.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Por meio de estudos epidemiológicos nacionais realizados em 1986 e
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1996, constatou-se que, a partir da década de 70, ocorreu uma expressiva redução

na  ocorrência  de  cáries  dentárias  da  população  infantil  na  maioria  dos  países

desenvolvidos,  o  que  pôde  também  ser  observado  no  Brasil.  Levantamentos

epidemiológicos  realizados  em  diferentes  Municípios  ao  longo  da  última  década

confirmam que, pelo menos nas regiões Sul e Sudeste, uma expressiva redução da

doença também vem ocorrendo.  Segundo especialistas,  a redução apontada teve

como fator a adição de flúor na água consumida pela população. Ocorre que outros

fatores podem contribuir para a redução ou aumento de cárie, como, por exemplo, a

freqüência  de  consumo  de  produtos  cariogênicos,  que  é,  segundo  estudos,

determinante  para  o  aumento  das  cáries.  A preocupação,  além  de  saudável,  é

imprescindível,  quando são vistos  os  dados  levantados  pelo  Ministério  da  Saúde.

Segundo o Relatório da Saúde Bucal do Brasileiro,  a cárie atinge quase 60% das

crianças de 5 anos de idade. O índice sobe para 70% entre crianças de 12 anos e

para 90% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em média, uma criança brasileira de 3

anos ou menos já tem, pelo menos, um dente com cárie, e aos 5 anos essa média

pula para quase 3 dentes cariados.

Por  este  motivo,  é  direito  dos  cidadãos  ter  a  informação  de  que  determinado

produto contém substância que provoca cáries, dando-lhes condições de controlar os

produtos que seus filhos irão consumir.

Diante do exposto, conto com apoio de meus nobres pares para apreciação 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 1.189/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.284/2010)

Altera dispositivo da Lei nº 13.685, de 24 de julho de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes §§ 2º e 3º ao art. 2º da Lei nº 13.685, de 24

de julho de 2000, transformando-se em § 1º o atual parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)
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§ 2º  -  Não sendo  possível  a  identificação  da  conta  corrente  do  proprietário  do

veículo, para fins do depósito a que se refere o parágrafo anterior, o valor apurado

com o leilão do veículo, após deduzidas a dívida relativa a multas, tributos, despesas

administrativas e encargos legais, será repartido em partes iguais entre o Estado e o

Município de emplacamento do veículo.

§  3º  -  Quando  o  veículo  houver  sido  emplacado  em  outro  Estado  ou  não  for

possível a identificação do local do emplacamento, o produto do leilão, na forma do

disposto neste artigo, será repartido igualmente entre o Estado e o Município onde

ocorrer a apreensão.”.

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

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto que ora submetemos à apreciação do Poder Legislativo tem

o objetivo de resgatar idéia contida na Lei nº 13.685, de 2000, que previa a repartição,

entre  o  Estado  e  o  Município  em  que  for  feito  o  emplacamento,  do  produto

arrecadado  com  a  alienação  de veículos  roubados  e  apreendidos  por  autoridade

policial, na hipótese de não serem encontrados os respectivos proprietários ou não

ser o bem reivindicado.

O tema não se encontra entre aqueles cuja iniciativa do processo legislativo não foi

reservada pela Constituição do Estado ao Poder Executivo, podendo, portanto, ser

objeto de projeto de lei de qualquer dos membros do Poder Legislativo.

Espero que a proposta encontre boa acolhida entre os nobres parlamentares, tendo

em vista o fato de garantir aos Municípios um pequeno acréscimo em suas receitas.

- 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 1.190/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.953/2010)

Determina aos clubes de futebol que assegurem matrícula em instituição de ensino

aos jogadores menores de dezoito anos a eles vinculados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os clubes de futebol  oficiais  do  Estado d evem assegurar  que estejam
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matriculados  em  instituição  de  ensino,  pública  ou  particular,  todos  os  jogadores

menores de dezoito anos com os quais possuam qualquer forma de vínculo, zelando

por sua frequência e aproveitamento escolar.

Parágrafo  único  -  Consideram-se  clubes  oficiais  as  associações  devidamente

registradas e reconhecidas pela Federação Mineira de Futebol.

Art. 2º - O descumprimento da obrigação prevista no artigo anterior acarretará a

aplicação das penalidades de multa e de impedimento de participação em torneios e

competições oficiais.

§ 1º - Incorrerão em pena de multa, no valor de 250 Ufemgs (duzentas e cinquenta

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por jogador, os clubes que, decorrido o

prazo de trinta dias contados a partir do início da vigência desta lei, não comprovarem

a matrícula dos jogadores menores de dezoito anos com os quais possuam qualquer

vínculo.

§ 2º - Os clubes de futebol que, uma vez penalizados com multa, não regularizarem

a situação de matrícula escolar dos jogadores de futebol menores de dezoito anos a

eles vinculados ficarão impedidos de participar de jogos e campeonatos oficiais no

Estado.

§ 3º - Consideram-se oficiais, para os fins desta lei, as competições promovidas,

administradas, organizadas e dirigidas pela Federação Mineira de Futebol.

§ 4º - Os valores decorrentes da aplicação da multa de que trata este artigo serão

aplicados  no  aprimoramento  do  ensino  no  Estado,  sob  a  responsabilidade  da

Secretaria de Estado de Educação.

Art.  3° -  A responsabilidade pelo  recebimento  da  re lação dos  comprovantes  de

matrícula  e  frequência  escolar  dos  jogadores  menores  de  dezoito  anos,

encaminhados pelos clubes oficiais, incumbe à Federação Mineira de Futebol.

§  1º  -  Recebidos  os  documentos,  a  Federação  Mineira  de  Futebol  deverá

encaminhá-los, junto com a lista dos jogadores inscritos em competições oficiais, à

Secretaria de Estado de Educação, para as devidas providências.

§  2º  -  A não  entrega dos  comprovantes  de  matrícula  e  frequência  escolar  dos

jogadores menores de dezoito anos, pelos clubes oficiais, à Federação Mineira de

Futebol  presumirá  o  descumprimento  desta  lei,  acarretando  a  aplicação  das

penalidades.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Conforme determinação da Constituição Federal, a educação, direito

social de todos os brasileiros, é dever do Estado e da família e será promovida e

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim dispõe a Carta Magna:

“Art.  6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art.  205  -  A educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito,  à  liberdade e à convivência familiar  e comunitária,  além de colocá-los  a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão”.

A Lei Federal nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -, de 20/12/96, ao

estabelecer  as  orientações  da  educação nacional,  impõe,  em  seu art.  1º,  que "a

educação  deve  abranger  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,

nos  movimentos  sociais  e  organizações  da  sociedade  civil  e  nas  manifestações

culturais".

Ocorre  que,  em  virtude  das  notícias  de  contratos  milionários  firmados  com

jogadores de futebol ao redor do mundo, muitos jovens brasileiros deixam de lado os
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estudos para se dedicar a clubes e escolas de futebol.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069 -, de 13/7/90, ao

regulamentar a profissionalização do menor, proíbe qualquer trabalho a menores de

14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz,  assim considerada a formação

técnico-profissional,  ministrada  segundo  as  diretrizes  e  bases  da  legislação  de

educação  em vigor.  Ele  relaciona ainda  outros  direitos  e  garantias  aos  menores,

como os a seguir apontados:

“Art.  53  -  A criança  e  o  adolescente  têm direito  à  educação,  visando  ao  pleno

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação

para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III  -  direito  de  contestar  critérios  avaliativos,  podendo  recorrer  às  instâncias

escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”.

E mais:

“Art. 60 - É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo

na condição de aprendiz.

(...)

Art.  62  -  Considera-se  aprendizagem  a formação técnico-profissional  ministrada

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor”.

Seguindo além, a legislação define as diretrizes da formação técnica e profissional

a que o menor tem direito, bem como as salvaguardas ao seu estudo:

“Art. 63 - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular;

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;

III - horário especial para o exercício das atividades”.

Por derradeiro, o Estatuto impede a realização de trabalho que, por conta de horário

ou local, prejudique a frequência escolar do menor.

“Art.  67  -  Ao adolescente  empregado,  aprendiz,  em regime familiar  de trabalho,
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aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental,

é vedado trabalho:

(...)

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola”.

É evidente que nem todas as instituições de formação de jogadores respeitam os

regramentos acima enumerados. Muitos, afastados da família, acabam se tornando

verdadeira  moeda  de  troca  entre  clubes,  sendo  dada  atenção  apenas  ao  seu

desenvolvimento  físico e esportivo,  deixando-se de lado a frequência escolar  e  o

aprimoramento decorrente dos estudos tradicionais.

Diante de todo o exposto, tem-se por justificado o projeto de lei ora apresentado,

que busca assegurar o aproveitamento escolar do jovem atleta em formação, para

que,  além  do  auxílio  financeiro  recebido,  tenha  assegurado  seu  desenvolvimento

intelectual e a conclusão do ensino regular.

Assim posto, diante da relevância do tema, solicito apoio dos pares para aprovação

desta matéria.

- 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 1.191/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.954/2010)

Obriga o poder público a distribuir, nas maternidades da rede pública do Estado de

Minas Gerais, o Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais dos recém-nascidos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o poder público obrigado a distribuir gratuitamente, nas maternidades

públicas do Estado de Minas Gerais, o Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais

dos recém-nascidos.

Art. 2º - O exemplar será entregue após explicações a serem ministradas aos pais

por estagiários das faculdades de Direito instaladas no território mineiro que estejam

habilitados a executar esse programa de esclarecimento, e deverão ser preparados

materiais de suporte para esses ensinamentos.

Art.  3º  -  Caberá também ao poder  público viabilizar,  por  meio da Secretaria  de
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Educação,  o  treinamento  dos  professores,  para  que os  novos  pais  conheçam os

direitos e deveres que eles e suas crianças têm.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O povo de Minas Gerais necessita conhecer os direitos dos menores

que  são  agasalhados  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Todas  as

informações  lá  contidas  são  fundamentais  para  que  se  melhore  o  processo  de

criação, educação e aperfeiçoamento das novas gerações.

É necessário que a legislação vigente deixe claro que os homens de amanhã são

as crianças de hoje, que devem ser preservadas contra a violência e os abusos de

toda ordem.

A violência somente será atenuada quando as partes envolvidas souberem quais

são as implicações para agressores e agredidos.

O poder público, com este tipo de atitude simples, mas ao mesmo tempo profunda,

pode minimizar as dificuldades nos relacionamentos futuros destas novas gerações.

- 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 1.192/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.955/2010)

Dispõe  sobre  a  proibição  da  compra  de  produtos  alimentícios  destinados  às

merendas  e  refeições  servidas  nas  escolas  estaduais  cujos  teores  de  açúcar

adicionado não sejam declarados pelos fornecedores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a compra de produtos alimentícios destinados ao preparo das

merendas  e  refeições  servidas  nas  escolas  estaduais  cujos  teores  de  açúcar

adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados pelos fornecedores. 

Parágrafo único - As declarações a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser

supridas  por  rotulagem  nutricional  que  discrimine  detalhadamente  os  tipos  de

açúcares presentes na composição dos produtos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial.
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Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Organização Mundial da Saúde - OMS - recomenda a limitação da

ingestão de açúcares livres de acordo com sua Estratégia Global de Promoção da

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde. Tal documento afirma que os dados

atuais sugerem que os fatores determinantes das enfermidades não transmissíveis

são em grande medida os mesmos em todos os países. Entre esses fatores, destaca-

se  o  maior  consumo de alimentos  hipercalóricos  com alto  conteúdo de gorduras,

açúcares e sal.

O governo brasileiro, por sua vez, adotando as recomendações da OMS, lançou o

Guia Alimentar para a População Brasileira: Promovendo a Alimentação Saudável. De

acordo com o guia, “a alimentação saudável deve incluir os carboidratos complexos

em grande quantidade e fibras alimentares. (...) Os açúcares simples, fontes apenas

de energia, devem compor a alimentação em quantidades bem reduzidas (10% do

valor  energético  total),  porque o  seu consumo excessivo  está  relacionado  com o

aumento de risco de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis e cáries

dentais”.

Ademais, o Ministério da Saúde reconhece que o consumo atual médio de açúcar

ultrapassa o limite considerado razoável.

No que respeita  à  merenda escolar,  registre-se a  publicação da Lei  Federal  nº

11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do

programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. A referida lei

reafirma,  no art.  3º,  que a alimentação escolar  é  direito  dos alunos da educação

básica  pública  e  dever  do  Estado,  e,  no  art.  4º,  trata  do  Programa Nacional  de

Alimentação Escolar  -  PNAE -,  cujo objetivo é “contribuir  para o crescimento e o

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação

de  hábitos  alimentares  saudáveis  dos  alunos,  por  meio  de  ações  de  educação

alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades

nutricionais durante o período letivo”.

A lei federal dispõe ainda, no art. 5º, sobre os recursos financeiros orçamentários da

União  para  a  execução  do  PNAE,  os  quais  serão  repassados  em  parcelas  aos
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Estados,  ao  Distrito  Federal,  aos  Municípios  e  às  escolas  federais  pelo  Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Nesse sentido, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação editou a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, que dispõe sobre o

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

O art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 2009, dispõe que a alimentação na

escola tenha,  em média,  no máximo 10% da energia total  proveniente de açúcar

simples adicionado.

Portanto, não há como negar que o consumo de açúcar simples (sacarose refinada)

é  nocivo  à  saúde  humana.  Ainda  que  se  verifique  a  necessidade  de  maiores

aprofundamentos,  os  estudos  científicos  disponíveis  demonstram  tal  nocividade,

sendo suficientes para o balizamento das ações governamentais de diversos países,

inclusive o Brasil.

O fato de se saber que a ingestão de açúcar simples é nociva à saúde humana

deveria  tornar  seu  consumo,  numa  primeira  análise,  proibido,  especialmente  no

ambiente escolar. Não se limita, por exemplo, o consumo de cigarro em ambientes

públicos a uma ou duas unidades. A proibição é total. O mesmo raciocínio pode ser

feito em relação ao consumo de bebidas alcoólicas no caso dos alunos do ensino

básico. Não se limita, por exemplo, o consumo de um excelente vinho tinto seco a ¼

(um quarto) de taça. A proibição é total!

Entretanto,  considerando  o  atual  estágio  do  desenvolvimento  científico,  a  força

econômica e política da indústria açucareira, a estratégia global da OMS e as normas

federais  acerca  da  matéria,  parece-nos  que  a  recomendação  de  limitação  do

consumo do açúcar representa o avanço possível do ponto de vista da proteção e

defesa da saúde.

Por conseguinte, a questão que se põe diz respeito à capacidade de controle da

limitação  preconizada  pela  OMS  e  pelo  governo  brasileiro.  Para  que  os  limites

recomendados  pela  OMS  e  encampados  pelo  PNAE  sejam  respeitados,  há

necessidade do prévio conhecimento dos teores de sacarose refinada nos alimentos

servidos nas merendas e refeições escolares. O cálculo depende, fundamentalmente,
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das informações presentes nos rótulos dos produtos alimentícios. Sabe-se, todavia,

que a rotulagem nutricional no Brasil, salvo a dos produtos que contenham alegações

nutricionais, declara apenas a quantidade total de carboidratos sem especificar, por

exemplo,  as  quantidades  de  cada  tipo  de  açúcar.  A despeito  da  deficiência  da

legislação  federal  vigente  em  matéria  de  rotulagem  nutricional,  não  faz  sentido

comprar, preparar e servir alimentos nas escolas cujo teor de sacarose refinada seja

desconhecido. Trata-se de medida de precaução, uma vez que não se deve expor os

alunos a riscos desnecessários.

O  art.  1º  desta  propositura  dispõe  sobre  a  proibição  da  compra  de  produtos

alimentícios destinados ao preparo das merendas e refeições nas escolas estaduais

cujos teores de açúcar adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados

pelos  fornecedores.  O  parágrafo  único  do  mesmo  artigo  admite  a  rotulagem

nutricional  como  sucedâneo  das  referidas  declarações,  desde  que  devidamente

detalhada. Desse modo, tenta-se suprir as deficiências da legislação federal quanto à

rotulagem  nutricional  dos  produtos  alimentícios  por  meio  da  declaração  prestada

pelos  respectivos  fornecedores.  Com  isso,  pretende-se  garantir  minimamente  a

veracidade das declarações prestadas e a lisura dos processos, uma vez que os

licitantes  preteridos  dificilmente  perderão  a  chance  de  impugnar  propostas  e

adjudicações viciadas. 

O art. 2º, por sua vez, concede prazo dilatado ao Poder Executivo para a adoção

das providências necessárias ao cumprimento da lei e sua eventual regulamentação.

Que não se alegue que o Estado não tem competência legislativa para dispor sobre a

matéria que adentra aos campos da proteção e defesa da saúde e da proteção à

infância e à juventude, ambos de competência legislativa concorrente entre a União e

os Estados membros, conforme o disposto no art.  24 da Constituição Federal  em

seus incisos XII e XV.

Convém lembrar que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais,  e  que  esta  não  exclui  a  competência

suplementar dos Estados (art. 24, §§ 1º e 2º). Ressalte-se ainda que, em se tratando

de competência concorrente, é perfeitamente cabível a criação de normas estaduais

mais rigorosas com a finalidade de proteção e defesa da saúde.
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O que se impõe é uma proibição à utilização de uma substância comprovadamente

nociva à saúde humana em quantidades superiores às recomendadas pela OMS e

pelo governo brasileiro. 

As autoridades competentes que não venham a respeitar tal proibição sujeitar-se-ão

às penas da lei de improbidade administrativa por violação do princípio da legalidade,

sem prejuízo da incidência de outras normas de natureza administrativa.

Em  face  do  exposto,  peço  apoio  aos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

propositura.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 1.193/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 1.853/2007)

Institui o Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica instituído o prêmio Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano, a ser

entregue anualmente pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aos dez

Municípios  do  Estado  que  apresentarem  os  melhores  projetos  já  implementados,

relacionados com o meio ambiente,  que tenham preservado ou recuperado áreas

urbanas municipais.

Art. 2º - Os projetos serão avaliados pela Mesa da Assembléia e pela Comissão de

Defesa do Meio Ambiente, que selecionarão os dez considerados de maior impacto

ambiental positivo nos Municípios onde tiverem sido implementados.

Art.  3º  -  A critério  da  Mesa da Assembléia  e da  Comissão de Defesa do Meio

Ambiente,  poderão  ser  convidadas  personalidades  reconhecidamente  ligadas  às

questões ambientais para colaborarem na seleção dos melhores projetos.

Art. 4º - A apresentação dos trabalhos será feita anualmente até o final do mês de

março, através das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios participantes, que

serão comunicadas pela Mesa da Assembléia do estabelecido nesta resolução.

Art.  5º  -  A  entrega  do  prêmio  Selo  Ambiental  de  Meio  Ambiente  Urbano  aos

melhores projetos  será  sempre feita  em junho,  mês em que se comemora o Dia

Mundial do Meio Ambiente.
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Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: As ações de reconhecimento a projetos de conservação ambiental têm

o  poder  de  se  propagarem,  pois,  além  dos  resultados  objetivos  e  concretos

alcançados, elas vão construindo, pouco a pouco, uma mentalidade conservacionista,

principalmente  junto  às  crianças  e aos adolescentes,  fazendo com que tenhamos

uma  população  mais  consciente  da  importância  dos  cuidados  que  devem  ser

dispensados  ao  meio  ambiente.  Nesse  contexto,  é  importante  que  a  Assembléia

Legislativa, como instituição, se engaje nesse esforço, mostrando, através de ações

como a da instituição desse Selo Ambiental, ser uma parceira sempre pronta a apoiar

ações a favor do meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais.

-  Publicado, vai o projeto à Comissão 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 433/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário  de Transportes  e aos  Diretores-Gerais  do DER-MG e do Deop-MG

pedido  de  providências  com  vistas  à  sinalização  do  Km  48  da  LMG-758,  à

recuperação do asfalto no trecho entre a Serra da Sargueira e o Povoado de Ruinha,

à instalação de redutores de velocidade no Km 46,2 da LMG-758 e à sinalização

dessa rodovia no Município de Açucena.

Nº 434/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja priorizada, no âmbito do

Programa Caminhos de Minas, a pavimentação do trecho que liga o Município de

Campo Belo ao de Nepomuceno, passando pelo Distrito de Porto dos Mendes, no

Município de Campo Belo.

Nº 435/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja priorizada, no âmbito do

Programa  Caminhos  de  Minas,  a  pavimentação  do  trecho  que  liga  a  sede  do

Município de Cana Verde ao Distrito de Cerradinho. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)
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Nº 436/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para que sejam

implementadas as ações governamentais para captação, junto a empresas privadas,

de financiamentos a projetos esportivos. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 437/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do

Estado, pelo lançamento do projeto educacional Professores da Família.

Nº 438/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com a  Sra.  Ana  Lúcia  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  pelo

lançamento  do  projeto  educacional  Professores  da  Família.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Educação.)

Nº 439/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a empresa NTW Contabilidade e Gestão Empresarial pela

conquista do Prêmio Nacional de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas -

MPE Brasil 2010 -, outorgado pelo Sebrae. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 440/2011, do Deputado João Leite e outros, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  Público  Federal  pedido  de  providências  para  a  apuração  das

responsabilidades  com  relação  ao  desmoronamento  de  casas  construídas  em

Governador Valadares com recursos federais do Plano de Aceleração do Crescimento

- PAC.

Nº 441/2011, do Deputado João Leite e outros, em que solicitam seja encaminhado

ao Ministério Público Estadual pedido de providências para a apuração das condições

de habitabilidade das residências construídas em Minas Gerais com recursos do PAC

Federal,  tendo em vista o desmoronamento de casas construídas em Governador

Valadares,  inauguradas  em  2010.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº  442/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a instalação dos

computadores já adquiridos pela Escola Estadual de Três Barras, no Município de

Conceição do Mato Dentro. (- À Comissão de Educação.)

Nº  443/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  bens

imóveis do Estado que estejam ociosos, discriminados por Município. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  444/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidenta da República pedido de providências para a instalação de

escritório da Fundação Cultural Palmares em Minas Gerais e a promoção de debates

sobre o desenvolvimento e acesso a políticas e programas de cultura afro-brasileira

no Estado.

Nº  445/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para a

agilização da chamada pública para contratação de serviços de assistência técnica e

extensão rural dirigida ao atendimento às comunidades tradicionais do Estado, em

cumprimento à Lei nº 12.188. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  446/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre a implementação

do  Programa  Luz  para  Todos  nas  comunidades  quilombolas  do  Baú,  Ausente,

Fazenda Santa Cruz, Queimadas e Vila Nova, situadas no Município do Serro. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  447/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude  pedido  de  providências  para  inclusão  do

Município de Coronel Murta no Programa Saúde na Praça.

Nº  448/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para

apuração de problemas técnicos e supostos problemas contratuais identificados em

empresa de pagamentos e gestão de recursos humanos recém-contratada por esse

Município, conforme denúncias de jornal local.

Do Deputado Fabiano Tolentino em que solicita seja incluído o nome do Deputado

Luiz Henrique como um dos signatários da Frente Parlamentar em prol das Micro e

Pequenas Empresas no Estado de Minas Gerais.  (- Anexe-se ao requerimento do

Deputado Fabiano Tolentino relativo à criação da Frente Parlamentar em Prol das

Micro e Pequenas Empresas no Estado de Minas Gerais.)
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Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja realizado ciclo de debates

para discutir a violência nas escolas. (- À Mesa da Assembleia)

Do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  BR-367.  Subscrevem  termo  de  adesão  à

criação  dessa  Frente  Parlamentar  os  Deputados  Gustavo  Corrêa,  Mauri  Torres  e

Neilando Pimenta.

Do Deputado Zé Maia em que solicita seja incluído seu nome como membro da

Frente Parlamentar da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg. (- Anexe-se

ao requerimento dos Deputados Romel Anízio e Cássio Soares relativo à criação da

Frente Parlamentar da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg.)

-  É  também  encaminhado  à  Mesa  requerimento  da  Comissão  de  Segurança

Pública. 

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Cultura e de Meio Ambiente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que nos

traz à tribuna desta Casa é um assunto que interessa a todos os mineiros e, acredito,

a todo o nosso país. Estamos falando da carga tributária, sobretudo a federal, que

assola a nossa nação. Entra ano, sai ano, temos recorde de arrecadação da receita

federal,  cada  vez  mais  concentrada  na  União,  em  prejuízo  dos  Estados  e  dos

Municípios,  sobretudo  quando  se  criam  as  contribuições  sociais,  que  não  são

repartidas com esses entes.

Durante  a  campanha  eleitoral,  a  Presidente  Dilma  Rousseff  se  comprometeu

publicamente a reduzir os impostos na conta de luz dos brasileiros. Por isso, digo que

essa medida afeta todos os consumidores de energia do País e do Estado. Caros

Deputados  e  caras  Deputadas,  o  governo  federal  cobra  cerca  de  14  diferentes

tributos na conta de luz dos brasileiros, até mesmo dos mais humildes. Todos estão

incluídos nessa cobrança.

Em Minas Gerais, diferentemente, o governo do Estado concede uma das maiores
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isenções de impostos na conta de luz. Talvez a maior isenção de tributos estaduais na

conta de energia seja a do Estado de Minas Gerais. Em nosso Estado, metade das

famílias não paga imposto estadual na conta de luz, ou seja, 50% da população de

Minas, enquanto o governo federal cobra 14 impostos de todos os brasileiros, dos

mais humildes aos mais ricos. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, vejam que dado

interessante:  se  o  governo federal  seguisse  o  exemplo  de  Minas,  as  contas  das

famílias de baixo consumo poderiam ser até 25% mais baratas que as pagas hoje, o

que representa um quarto do valor, caro Deputado Bonifácio Mourão. Seriam 25%

menos na conta de energia de cada cidadão mineiro, se o governo federal seguisse o

exemplo do governo de Minas Gerais.

É importante informar que entidades representativas de consumidores, investidores

e empresas do setor de energia, sob o comando da Associação Brasileira de Grandes

Consumidores Industriais  de Energia e de Consumidores Livres  -  Abrace -,  estão

fazendo  um  manifesto  público  a  ser  encaminhado  ao  governo  federal  contra  a

prorrogação da cobrança do encargo chamado - e é importante prestarmos atenção

neste nome, pois é uma sigla pequena, mas que representa muito para o bolso do

povo brasileiro - Reserva Global de Reversão, mais conhecida no setor pela sigla

RGR, que é cobrado na conta de luz de todos. A RGR foi criada para constituir um

fundo para gastos da União com indenizações de eventuais reversões de concessão

de serviços de energia elétrica e assombra as contas de energia elétrica no Brasil

desde 1957, quando foi criada.

No fim do ano passado, no último dia de seu governo, o ex-Presidente Lula deixou

um presentinho para nós: nos fez o desfavor de prorrogar a cobrança da RGR até

2035. Esse foi o presente final do ex-Presidente Lula no apagar das luzes de seu

mandato.  Além da questão da Fiat  e  outros  presentinhos  para  Minas  Gerais,  ele

deixou esse para todos os brasileiros: prorrogou a cobrança da RGR na conta de

energia até 2035, por meio de mais uma medida provisória - como é muito comum no

governo federal -, que ainda deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Por esse

motivo, ainda há tempo de essa situação mudar.

Segundo a Abrace,  a RGR representa aproximadamente R$2.500.000.000,00 ao

ano nas contas de luz dos consumidores.  Somente em Minas Gerais,  de 2003 a
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2009,  o  governo  federal  arrecadou  mais  de  R$1.000.000.000,00  por  meio  desse

encargo. Recursos que foram retirados das famílias mineiras, mesmo - como disse -

daquelas mais humildes e com recursos mínimos para seu sustento, para engordar

as contas do superávit do governo petista.

O manifesto, que já circula País afora pelo fim da cobrança desse encargo, não

pode  ser  mais  preciso  e  claro.  Diz  o  documento  que  a  extinção  da  RGR  é

fundamental  para  todos  os  consumidores  de  energia.  Beneficiará  os  pequenos,

propiciando-lhes melhores condições para o pagamento de suas contas. Da mesma

forma, permitirá à indústria recuperar parte da competitividade perdida em razão do

custo da energia, com desdobramentos positivos sobre o emprego e a renda dos

brasileiros. É importante destacar isso. Num mundo globalizado, um encargo como

esse, sobretudo na conta de energia das empresas, é um entrave para que o Brasil

tenha competitividade com empresas mundo afora.  Por essa razão, a RGR é um

grande prejuízo.

O Deputado Duílio  de  Castro (em aparte)  -  Obrigado,  Deputado Zé Maia.  Com

muita propriedade, V. Exa. traz para esta Casa dados dos quais a população precisa

tomar conhecimento. V. Exa. fala sobre o governo Lula e alguns desrespeitos. Digo

desrespeito porque é impossível acreditar num governo que cria um programa como

o Minha Casa, Minha Vida e, na época de eleição, promete construir 1 milhão ou 2

milhões de casas, mas isso não sai do papel. Em Sete Lagoas, cidade onde moro,

prometeram mais de 2 mil casas. Na verdade, há 377 casas sendo construídas, e não

se sabe quando serão inauguradas.

V.  Exa.  fala  sobre  o  fundo  de  energia  elétrica.  Trago  aqui  outro  fundo  que

representa o maior desrespeito ao cidadão: Fundo de Universalização dos Serviços

de  Telecomunicações  -  Fust.  Todas  as  quatro  operadoras  pagam  1%  do  seu

faturamento a esse Fundo. Foram arrecadados R$20.000.000.000,00, mas o governo

não aplica esse dinheiro nem toma uma posição visando a essa aplicação, a fim de

trazer melhoria para a nossa telefonia móvel. Infelizmente pega todos os recursos,

pois, conforme V. Exa. disse, esses recursos ficam no governo federal. Pagamos 38%

referente a impostos, portanto uma das maiores taxas, e quase 60% de todos os

recursos  arrecadados  vão  para  o  governo  federal.  Os  Municípios  estão  pedindo
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socorro.  Estrangula-se  o  Município,  pois  é  obrigado  a  investir  na  educação e  na

saúde, mas não se repassa a ele o recurso.

V. Exa. nos traz alguns dados, e é importante que a população os conheça. Em

época de política, tudo é muito bonito, pois é possível fazer tudo. Infelizmente, depois

que se ganha a eleição, não se faz nada. Esse é o governo que terminou no final do

ano passado e que continua fazendo politicagem. Deputado Zé Maia, obrigado pelo

aparte.

O Deputado Zé Maia* - Obrigado, ilustre colega Duílio de Castro, que acrescentou

importantes informações ao nosso pronunciamento.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)  -  Obrigada,  Deputado Zé Maia.  É muito

oportuno  trazer  este  debate  a  esta  Casa.  A  energia  elétrica  não  é  só  para  o

consumidor doméstico e individual, pois também tem um peso importante na cadeia

produtiva, por isso onera o custo dos produtos. O PPS é um dos partidos que está

ajudando a organizar esse movimento nacional pelo fim dessa cobrança, dessa taxa.

Ontem, aliás, ocorreu uma reunião em Brasília, no Congresso Nacional,  para falar

sobre esse assunto. Quem estava presidindo esse movimento era o Deputado Luiz

Fernando,  Presidente  da  Comissão  de  Minas  e  Energia.  Portanto  falo  da  nossa

adesão a esse movimento.

Estamos  discutindo  a  nossa  preocupação  com  o  Brasil.  Ficamos  preocupados,

porque, conforme o noticiário de hoje, praticamente nenhum aeroporto ficará pronto,

ou melhor, as obras não ficarão liberadas para a Copa do Mundo. Isso acaba com

toda  aquela  nossa  esperança  de  internacionalizar  o  Brasil,  de  torná-lo  um  país

conhecido e que atrai turistas, de melhorar a nossa infraestrutura para os brasileiros

que continuarão morando aqui. Aliás, a situação dos aeroportos já é dramática em

razão do aumento de passageiros e voos. Portanto trago essa notícia e essa nossa

preocupação.

Neste  momento,  o  governo investe  no  trem-bala,  apesar  de  ser  um consórcios

privado  com  financiamento  público  por  meio  do  BNDES.  Uma medida  provisória

acabou  sendo  aprovada  nesta  semana.  Foram  transferidos  do  Tesouro

R$20.000.000.000,00  para  o  BNDES,  com  a  finalidade  de  emprestá-los  aos

consórcios  privados,  para  se  transformarem  em  um  atrativo  a  fim  de  que  esses
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consórcios possam apresentar proposta para o trem-bala.

Creio que há equívoco de estratégia na definição do trem-bala. Precisamos é de

melhorar  os  aeroportos  e  investir  no  transporte  de massa para a população,  nos

metrôs dos grandes centros, melhorar o transporte coletivo, para que haja transporte

digno. As pessoas gastam de 2 a 3 horas por dia, dentro de ônibus, mal-acomodadas,

para ir  trabalhar,  e  o governo faz opção de financiar  com dinheiro público grupos

privados  para  implantar  o  trem-bala.  Então,  registro  minha  indignação  com  tal

definição,  aliás,  relegando  a  segundo  plano,  mais  uma  vez,  o  metrô  de  Belo

Horizonte.

O  Deputado  Zé  Maia*  -  Agradeço  à  Deputada  Luzia  Ferreira,  que  nos  traz

preocupantes informações, principalmente quanto à questão dos aeroportos de todo o

Brasil.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Caro Deputado Zé Maia, cumprimento-o

pelo brilhante pronunciamento. Às vezes é muito fácil criticar a Cemig pelo preço da

energia que a empresa cobra. Muitos se esquecem de que a fixação de toda carga

tributária é feita pela Aneel, que é do governo federal. Essa é a grande verdade.

Ampliando um pouco a  matéria exposta,  Deputado,  V.  Exa.  participará  conosco

amanhã, em Ituitutaba, da entrega de obras importantes do governo Aécio-Anastasia

e  do  governo  Anastasia.  Entre  elas  será  entregue  um  pronto-socorro  totalmente

equipado.  Trata-se  de  uma  obra  aproximadamente  de  R$7.000.000,00,  além  de

outras  importantes  obras  que  nem  sequer  foram  inauguradas  pelo  governo.  São

muitas as obras que já estão a serviço da população, como a canalização do Ribeirão

São José, obra realizada no governo Aécio, de R$6.000.000,00. Há a Escola Bem-

Me-Quer, uma escola magnífica, também obra do governo Aécio-Anastasia, que não

foi inaugurada. Todas as escolas do Município contam com importantes obras; aliás,

para as que ainda não tiveram obras, os projetos já se encontram em andamento,

liberados pela Secretaria de Educação.

Como  disse,  Deputado  Zé  Maia,  são  obras  importantes,  como  a  Rodovia  da

Produção,  Canápolis-Capinópolis,  que  também  não  foi  inaugurada.  São  tantas  e

tantas obras que foram realizadas no Triângulo, do governo Aécio-Anastasia e do

governo Anastasia, que é praticamente impossível o Governador inaugurar todas em
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um  ou  dois  dias.  Será  um  grande  prazer,  Deputado  Zé  Maia,  estar  a  seu  lado

amanhã,  na  minha querida  Ituiutuba,  cidade onde fui  Prefeito,  onde,  de todas as

eleições que disputei, para Vereador, Prefeito, Deputado Federal por quatro mandatos

e Deputado Estadual,  em todas fui  amplamente majoritário  na  cidade,  embora às

vezes enfrentando algumas adversidades. Será uma alegria estar ao lado de V. Exa.

e do Governador Anastasia, para entregar à população o pronto-socorro, um modelo

e exemplo que beneficiará não só a população de Ituiutaba, mas toda a região que

circunda aquela cidade-polo do Pontal do Triângulo.

Essas eram as minhas palavras. Mais uma vez, meus cumprimentos pelo brilhante

pronunciamento.

O Deputado Zé Maia* -  Agradeço suas palavras,  Deputado.  V.  Exa.  muito bem

lembrou a visita do Governador Antonio Anastasia amanhã a Ituiutaba, no Triângulo,

mais uma vez inaugurando obras importantíssimas para o desenvolvimento de nossa

região.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Serei breve, Sr. Presidente, até porque

o  tempo  do  orador  já  se  aproxima  do  final.  Gostaria  apenas  de  comunicar  aos

telespectadores da TV Assembleia e aos nobres colegas Deputados que ontem o

meu partido, o DEM, lançou o “prometrômetro”,  para a população brasileira poder

acompanhar todas as promessas que a Presidente Dilma fez durante a campanha.

Teremos  oportunidade  de  acompanhar,  passo  a  passo,  se  ela  tem  exatamente

cumprido  tais  promessas.  Espero  que  meu  partido  possa  mostrar  à  população

brasileira que a Presidente Dilma as cumpriu,  não vou dizer  todas, porque foram

muitas  as  promessas,  Deputado  Zé  Maia,  que  creio  ser  difícil,  mas,  se  cumprir

apenas 10%, tenho a certeza de que os brasileiros se sentirão felizes. Muito obrigado,

Deputado.

O Deputado Zé Maia* - Certamente, Deputado Gustavo Corrêa. Para concluir, Sr.

Presidente,  a  íntegra  do  manifesto  e  as  orientações  de  como  participar  estão

disponíveis  no  “site”  www.bastadergr.com.br.  O  documento,  publicado  na  internet,

também  é  assinado  por  entidades  como  o  Projeto  de  Energia  Competitiva,  a

Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, a Associação Brasileira de

Geração  Flexível,  a  Associação  Brasileira  de  Investidores  em  Autoprodução  de
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Energia,  a  Associação  Nacional  dos  Consumidores  de  Energia,  a  Confederação

Nacional da Indústria e o Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica.

Esta Casa, portanto, não pode ficar alheia diante de uma questão tão importante

como  esta.  É  preciso  uma  ação  direta  e  objetiva  para  contermos  a  fúria  pela

arrecadação de impostos e pelos encargos criados pelo governo federal e preservar

os interesses de nossa população. Para tanto, sugiro duas ações principais. Primeiro,

vamos  passar  entre  os  colegas  uma  cópia  do  manifesto,  para  que  todos  os

Deputados e as Deputadas possam aderir a ele e expressar a sua repulsa por mais

essa  tentativa  do  governo  federal  de  perpetuar  mecanismos  de  arrecadação  de

impostos  e  encargos  que  apenas  penalizam  e  deixam  os  brasileiros  ainda  mais

pobres e o Tesouro Nacional cada vez mais polpudo de reservas. Vamos enviar uma

cópia desse documento às entidades promotoras do manifesto, bem como às nossas

bancadas na Câmara e no Senado.

Segundo,  ao  final  deste  pronunciamento,  tomo  as  medidas  necessárias  para

convocar uma audiência pública cujo objetivo será esclarecer e debater a cobrança

de encargos e impostos federais nas contas de energia elétrica dos mineiros. Só para

V.  Exas.  terem ideia,  são tantos  os  penduricalhos cobrados pelo  governo federal,

como a malfadada RGR, que a conta de energia poderia ser reduzida em um quarto,

caso fossem extintos.

Sr.  Presidente,  são  essas  as  minhas  palavras.  Há  ainda  uma  boa  notícia:  o

Governador Aécio Neves conseguiu incluir os Municípios mineiros da área da Sudene

nos  benefícios  fiscais  das  montadoras.  Espero  que  a  Presidenta  Dilma  tenha  a

sensibilidade de não vetar esse artigo na medida provisória, porque esse seria mais

um prejuízo como os da Fiat e do Pólo Acrílico de Ibirité. Portanto, agora espero que

Minas Gerais não fique no prejuízo e a nossa Presidenta sancione essa lei após a

aprovação do Senado Federal. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O  Deputado  Ivair  Nogueira  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

ocupo  esta  tribuna  para  falar  de  tema  importante:  uma  homenagem  à  Fiat

Automóveis, com sede no Município de Betim.
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Tive a oportunidade de acompanhar a empresa desde a sua inauguração, quando o

ex-  Governador  Rondon  Pacheco  deu  a  Minas  o  privilégio  de  ter  essa  indústria

automobilística no Município de Betim. Sem dúvida, Deputado Rogério Correia, essa

ação  trouxe  uma gama de  investimentos  e  progressos  para  Betim  e  para  Minas

Gerais.

Neste ano, a Fiat completa 35 anos de existência no Estado, e acredito que Minas

Gerais  deve  muito  a  essa  empresa  por  todo  o  progresso  que  ela  nos  trouxe.

Recentemente, em uma medida que foi muito contestada, a Fiat Automóveis anunciou

que investirá R$10.000.000.000,000,  sendo R$7.000.000.000,00 em Minas Gerais,

especificamente em Betim, e R$3.000.000.000,00 em Recife, em vista dos benefícios

e da necessidade da construção de uma fábrica. Essa fábrica estava programada

para  ser  no  México,  mas,  com  as  conversas  e  com  os  incentivos  recebidos,  a

empresa  a  instalará  em  Pernambuco,  cujos  investimentos  significam  menos  da

metade do investimento que será feito no Município de Betim. Com certeza, esse

investimento trará uma gama de progresso ainda maior para Minas Gerais e para a

Região Metropolitana.

A Fiat é um orgulho para Betim, para todo o Estado. Sem dúvida alguma, essa

empresa propiciou ao nosso Estado um investimento muito grande.

Deputado Antônio Júlio, agora estamos vendo a possibilidade de Minas Gerais, ao

lado  da  Bahia,  também  receber  os  incentivos  recebidos  por  Pernambuco.  Com

certeza,  isso  será  uma  abertura  muito  boa  para  que  Minas  Gerais  possa  levar

investimentos a uma região carente do Estado. Essa medida é fundamental para que

uma  das  regiões  mais  pobres  de  Minas  receba  um  investimento  de  tamanha

envergadura.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs.

Deputados.

Deputado Ivair Nogueira, seu pronunciamento é muito importante, até porque a Fiat

trouxe desenvolvimento para Minas Gerais. Agora também estamos na expectativa de

alguns investimentos na área hoteleira por  ação do governo do Estado,  que está

facilitando as coisas em vista da Copa do Mundo; porém, há certas coisas que temos

de combater. Uma delas foi a questão de o governo facilitar a entrega do prédio do
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Ipsemg, com uma área construída de 12.000m², 12 andares e em plena Praça da

Liberdade, para uma única empresa que participou do certame. Depois eles dirão que

foi correto, que se cumpriram todas as normas e regras, mas isso não é verdade.

Tentamos,  Deputado  Ivair  Nogueira,  que  a  Assembleia  Legislativa  tomasse  as

providências, mas o meu requerimento nem chegou a ser analisado. Foi rejeitado. No

entanto, não nos restou alternativa senão buscar a via do Ministério Público e do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que estão reunidos agora para tomar

as  decisões  cabíveis  diante  das  denúncias  que  fizemos,  com  base  no  edital  de

licitação. Fiquei bastante preocupado, porque, quando meu requerimento foi rejeitado,

disse a eles que alguma coisa estava errada. Afinal, se não se deve, não se temem

as apurações.

O governo do Estado fez uma jogada para beneficiar apenas uma empresa, e há 70

dias, há quase três meses, já sabíamos quem ganharia. Talvez o nosso grande erro

tenha sido este: devíamos ter noticiado lá atrás quem seria o vencedor do certame.

Certamente o governo vai dizer que o camarada investirá R$40.000.000,00 e que isso

é  para  beneficiar  a  Copa  do  Mundo.  Essa  será  a  defesa  deles,  mas  não  há

justificativa, pois os R$40.000.000,00 investidos serão para ele mesmo, que ganhou

um prédio público para se beneficiar.

Sabemos que a Copa do Mundo acontece apenas em 30 dias, não mais do que

isso. Claro que esse evento tem todo o seu aparato, propagandas e expectativa de

sua realização, mas, na verdade, são 30 dias de Copa do Mundo. Tenho dito que há

pessoas no governo que perderam o senso do limite e da responsabilidade. O que

eles estão tentando fazer com o Ipsemg é o limite da irresponsabilidade. Contrataram

uma tal  de IMDC, que presta serviço  ao  Estado de Minas Gerais,  a qual  iremos

investigar.  Trata-se da mesma empresa que foi apanhada na época da campanha

com R$800.000,00 em dinheiro, e isso foi abafado. Tivemos a informação de que

essa empresa sempre está retirando altos valores do banco. Precisamos fiscalizar

isso.

Se  a  Assembleia  não  nos  dá  essa  oportunidade  como  parlamentar,  que  a

Constituição nos dê esse direito. Temos outras opções e vamos usá-las todas. Vamos

usar  e  vamos  cobrar.  Quando  apresentei  o  requerimento,  disse  que,  se  estiver
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correto, eu mesmo chegarei  aqui,  para dizer  que está correto o processo. Mas o

processo tem todos os indícios de falcatrua. Havia uma consultoria interna, Deputado

Ivair Nogueira, que deu o preço de R$200.000,00 por mês.

Quem ganhou o fez por R$185.000,00 por ano, isento do valor de R$220.000,00 de

IPTU por  três  anos.  Ainda há esse tempo de carência.  No entanto,  temos outros

caminhos  para  beneficiar  empresas  que vêm  para  cá,  se  é  isso  que pretendem.

Façamos uma doação pura e simples, com direito de uso sem custo, que seria muito

mais  correto  que  mostrar  que  o  governo  pretendia  beneficiar  um  grupo  de

empresários que querem instalar-se em Minas Gerais.

Vão dizer também que estamos tentando travar o investimento em Minas Gerais.

Não, estamos é defendendo o interesse do povo de Minas, o patrimônio do Ipsemg,

que está acabando. O governo está liquidando uma dívida com o Ipsemg, por lei. Ele

fez uma lei e vai liquidá-la, entregando o prédio do Ipsemg à iniciativa privada, por 70

anos. Daqui a praticamente três anos, pois só começarão a pagar após 30 meses,

serão pagos R$15.000,00 por mês.

Fomos ao Ministério Público pedir providências. E não faço denúncias vazias. Levei

parte do edital, levamos documentos, e o Ministério Público imediatamente instaurou

o  inquérito  e  já  determinou  a  suspensão  de  qualquer  procedimento  no  processo

licitatório. Ontem mesmo eles tomaram providências. Hoje já houve encaminhamento,

dando-se  10  dias  de  prazo  para  que  o  Ipsemg  se  pronuncie,  indicando  à  Sra.

Presidente a imediata suspensão do certame, enquanto durarem as apurações do

inquérito civil público.

Foi  uma  grande  vitória  nossa,  que  poderia  ter  sido  da  Assembleia  Legislativa.

Então, vamos dizer que foi feito pela Oposição, pelo PMDB, pelo PT, pelo PCdoB e

pelo PRB. E foi mesmo, já que estamos tolhidos de exercer nosso papel fiscalizador,

já que a mordaça continua, já que a imprensa não pode noticiar.  Então, devemos

exercer nosso papel e mostrar à população o que está ocorrendo em Minas Gerais.

Não, deixe que eu termine meu pronunciamento, Deputado Duarte Bechir. Sei que

estou  incomodando,  mas  não  se  preocupe:  V.  Exa.  terá  todo  o  tempo  para  se

defender.

Sr. Presidente, o que estamos fazendo aqui hoje é o exercício de nosso papel como
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homens públicos e mineiros, pois defendemos os interesses de Minas, e não o de

uma ou outra pessoa.

Viemos aqui denunciar por várias vezes. O governo, assim como várias pessoas,

tentou abafar. Eles acham ruim quando falamos de censura, mas ontem houve aqui

um movimento da polícia. Eles estão brincando com isso e estão pensando que a

polícia está brincando também, como fizeram os professores, que ficaram 40 e tantos

dias de greve. A imprensa hoje não disse nada, nada pode falar. Não falou também

das ações que movemos e de nossa representação no Ministério Público.

Precisamos agradecer e parabenizar os Promotores, que atuaram imediatamente,

porque, se o contrato fosse assinado, o procedimento seria outro.

Então,  Deputado Ivair,  essa é a nossa indignação,  mas não nos desanimamos.

Como homens públicos, temos de ter responsabilidade. Seria muito mais fácil fazer

denúncias vãs aqui, mas esta é real. Quero ver como eles vão se defender disso. Vão

dizer  que  o  Deputado  Antônio  Júlio  é  contra  a  Copa.  Eu  sou  antifacilitação  de

terceiros usufruirem o patrimônio público. Quanto a isso, sou contra,  mesmo. Nos

meus 30 anos de vida pública, sempre combati isso e vou continuar combatendo.

Quero  ver  como  o  Estado  explicará  isso.  Alguém  terá  de  explicar.  O  Instituto

Nacional de Defesa do Contribuinte e do Cidadão - INDC - precisa ser fiscalizado pela

Assembleia.  Se  não  o  for,  daremos  entrada  a  uma  representação  no  Ministério

Público, na Polícia Federal e na Justiça Federal para apurar essa empresa que presta

serviço de falcatrua para o Estado. Precisa haver fiscalização, sim. Por que mudou a

comissão de licitação? Por que não aceitaram a avaliação interna do Ipsemg? Por

que o Ipsemg foi para a Cidade Administrativa? Dizem - digo “dizem”, porque disso

não tenho a confirmação,  mas foram várias  as  informações obtidas -  que pagam

R$90.000,00 de condomínio por mês na Cidade Administrativa. E alugam o prédio do

Ipsemg aqui por R$15.000,00?

Vocês sabem do que estou falando? O Estado de Minas Gerais entregou um prédio

de  12  andares,  de  12.000m²  de  área  construída,  em  plena  Praça  da  Liberdade,

alugando-o por R$15.000,00, durante 35 anos, podendo ser renovados por mais 35

anos.  Se não combatermos isso  aqui,  se  as  coisas  continuarem desse jeito,  vão

vender o Palácio da Liberdade, dizendo que é um lugar para fazer turismo, etc.
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Já  termino.  O  momento  era  oportuno  para  fazermos  essas  denúncias,  porque

estamos defendendo interesses do povo de Minas, o que é mais caro a todos nós, a

nossa liberdade. Obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Gostaria de concluir. Estamos vendo o movimento da

Polícia Civil e sabemos da sensibilidade do Governador Antonio Augusto Anastasia.

Portanto, queremos fazer um apelo. Os Delegados de Polícia têm uma remuneração

muito  baixa,  e  estamos perdendo os quadros da  Polícia Civil.  A maioria  dos que

fazem concurso para Delegado de Polícia usa o cargo como trampolim, para fazer

concurso  para  outras  áreas.  Vemos  o  crescimento  da  insegurança no  Estado de

Minas Gerais e precisamos ter  algumas iniciativas. Um dos pilares importantes da

segurança pública é a Polícia Civil, e fazemos um apelo ao governo para que analise

essa situação. Sabemos do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a Polícia

Civil está sucateada, a maioria das cidades de Minas não tem Delegado de Polícia,

às vezes há somente nas comarcas. Fazemos um apelo para que o governo analise a

situação dos Delegados de Polícia, como fez com relação aos Defensores Públicos,

que fizeram um movimento nesta Casa e conseguiram uma remuneração digna. Esse

é o caminho da Defensoria, que tem um papel fundamental para a sociedade, mas o

mesmo  vale  para  os  Delegados  de  Polícia,  que  se  encontram  em  condição  de

inferioridade.  A  Polícia  Civil  é  importante  para  a  melhor  segurança  do  Estado.

Obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

público que se encontra nas galerias e telespectadores da TV Assembleia, imprensa e

servidores, estamos retornando a esta tribuna para falar do fruto do nosso trabalho no

Noroeste de Minas, especialmente nas Bacias dos Rios Paracatu e Urucuia.

Uma questão que tem-nos ocupado nos últimos tempos diz respeito à mineração

em nossa querida Paracatu, que nasceu no ciclo do ouro, que lhe conferiu grande

vigor econômico e cultural durante muito tempo.

Passado  esse  período,  a  nossa  querida  Paracatu  entrou  em  uma  fase  de

decadência econômica e cultural e assim permaneceu por muitas e muitas décadas,

só recuperando a sua dinâmica a partir da construção da Capital Federal, na década
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de 1960.  Hoje a cidade de Paracatu está novamente assistindo a um período de

dinamismo econômico e cultural, recuperando a sua tradição de liderança na região

Noroeste de Minas, em virtude do crescimento das atividades econômicas, do PIB do

Município, da atividade minerária e da exploração do ouro. Entretanto, agora de uma

maneira diferente, não mais por meio do garimpo artesanal, do trabalho escravo no

período colonial,  mas por  meio da  exploração das  grandes  mineradoras,  como a

canadense Kinross, que explora o ouro em Paracatu.

A nossa preocupação, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, é exatamente em relação

ao  futuro.  Nossa  preocupação  é  se,  passado  novamente  esse  momento  de

dinamismo econômico em função da mineração, Paracatu não correrá novamente o

risco  de  sofrer  uma decadência  econômico-cultural  como no  passado.  O  grande

Guimarães Rosa, numa passagem do “Grande Sertão: Veredas”, diz que “Pica-pau

voa é duvidando do ar”, mostrando esse vôo de sobe e desce, do movimento cíclico,

sazonal, como tem sido, infelizmente, a economia e a dinâmica cultural de Paracatu.

Preocupado  com  isso,  há  algum  tempo,  estamos  mobilizando  a  sociedade

paracatuense para fazermos  frente  a  uma situação iminente.  Se não fizermos  de

pronto um planejamento da aplicação dos recursos, particularmente dos “royalties”, e

ajudarmos nessa rediscussão sobre o novo Código Minerário, a situação se tornará

ainda pior. Aliás a Presidenta Dilma está para enviar ao Congresso Nacional o novo

marco regulatório da mineração, a fim de que cidades como Paracatu e tantas outras

em Minas Gerais, no Pará e em vários outros Estados brasileiros não corram risco em

virtude dessa legislação frouxa, que guarda marcas do período colonial, que submete

o patrimônio minerário do povo brasileiro à sanha exploratória das multinacionais que

levam 100% da produção. Esse foi o caso de Paracatu, em que foram produzidas 17t

de ouro no ano passado pela multinacional canadense kinross e levaram 100% da

produção  para  o  exterior,  não  pagando  ICMS,  deixando  nos  cofres  públicos  do

Município,  do  Estado  e  da  União  mísero  1%  de  “royalties”  sobre  o  faturamento

líquido. Portanto, essa é a grande discussão que queremos trazer para esta Casa.

Uma vez estabelecido o debate no Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais  precisará  participar  de  forma qualificada,  a  fim  de expressar  os

anseios  e  os  pontos  de  vista  do  povo  mineiro,  para  que  ocorra  a  mudança
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fundamental proposta pela Presidenta Dilma, assumida publicamente durante a última

campanha eleitoral.  Essa é uma mudança sintonizada com as grandes discussões

que estão sendo realizadas no mundo inteiro nessa relação de exploração e passivo

ambiental, fruto da atuação predatória das mineradoras mundo afora.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Almir  Paraca.

Aproveito para parabenizar V. Exa. por trazer à tribuna um tema de grande relevância.

A  questão  ambiental,  muito  antes  de  ser  um  tema  da  moda,  de  despertar

preocupação, hoje começa a despertar também a consciência para a educação, para

uma visão diferente em relação às políticas ambientais. Conhecemos a história do

Deputado  Almir  Paraca  anteriormente  a  esse  processo.  Ele  sempre  mostrou-se

preocupado com essas questões e foi um grande militante em defesa da vida e do

meio ambiente.

Essa questão que envolve a mineração, sem dúvida, é fundamental. Realmente,

precisamos estabelecer um marco regulatório, porque infelizmente o setor minerário

não recolhe praticamente nada.

Agora há pouco ocorreu uma discussão aqui no Plenário em relação à Cemig. Faço

uma ponte entre essa questão e o Estado e o ICMS. É claro que precisamos discutir

um  pacto  federativo,  precisamos  discutir  as  relações  entre  os  entes  federativos,

União, Estados e Municípios. Se somarmos todos os encargos da União, nenhum é

mais caro do que o imposto estadual,  o ICMS. Esse imposto do Estado é o mais

perverso, já que deixa todas as contas mais caras. A maior carga tributária do Brasil é

a de Minas Gerais. A telefonia é mais cara; os combustíveis são mais caros; a energia

elétrica, serviço essencial à sociedade, é mais cara. Só nas contas dos consumidores

residenciais de baixa tensão e na da grande maioria da população de Minas incidem

cerca de 42% do imposto,  porque eles fazem o cálculo por dentro,  consideram o

imposto  como  energia  consumida.  Isso,  sim,  penaliza  a  população  carente  e  a

maioria do povo de Minas Gerais.

Na questão da mineração ocorre a mesma coisa, porque esse setor provoca uma

degradação violenta do meio ambiente, e não percebemos medidas compensatórias.

Há setores que não recolhem quase nada aos cofres públicos. Entretanto, em setores

essenciais  como, por  exemplo, o da energia elétrica,  o da água,  o da telefonia e
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outros, o governo penaliza a população mais carente. Não é verdade dizer que os

impostos federais penalizam. Na verdade, o imposto que penaliza a população é o

ICMS. Os próprios acionistas da Cemig, os Diretores da Aneel e também o próprio

governo do Estado sabem disso, muitos já admitiram.

Nossa luta é para reduzir a carga tributária que mais pesa na conta do povo de

Minas Gerais, não só na conta de luz, mas na de telefone, nos combustíveis. Nos

serviços não essenciais,  o governo acaba dando esse prêmio,  esse brinde,  como

acontece  com  a  mineração.  Os  setores  essenciais,  como energia  elétrica,  água,

telefonia,  cobram  valores  absurdos,  têm  as  contas  mais  caras  do  mundo.

Continuaremos nossa luta para reduzir  a carga tributária  de Minas. O governo do

Estado poderia dar bom exemplo reduzindo o ICMS, o que facilitaria a vida de muita

gente.

Parabenizo V. Exa., Deputado Almir Paraca, por abordar esse tema fundamental. V.

Exa. é militante na área do setor ambiental, sempre luta em favor dos movimentos

sociais, populares. Dou-lhe meus parabéns. V. Exa. continuará honrando muito esta

Casa e o povo de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Almir  Paraca* -  Agradecemos a manifestação do Deputado Elismar

Prado.  Continuaremos,  nobre  Deputado,  aliados  nessa  frente  em  defesa  dos

interesses maiores do povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, retomando a discussão a respeito do desenvolvimento sustentável

de  Paracatu,  quero  aproveitar  para  me  dirigir  aos  nossos  conterrâneos

paracatuenses. Convido todos os segmentos sociais, todos os setores econômicos,

as organizações classistas, as igrejas, o setor da educação, as faculdades instaladas

na cidade, os agricultores familiares, o agronegócio, o setor de serviços da indústria e

do  comércio  a  participarem  da  consolidação  do  Plano  de  Desenvolvimento

Sustentável de Paracatu, que está para ser finalizado. É um trabalho que está sendo

feito com muito cuidado pela Fundação João Pinheiro. 

Temos certeza de que será um marco orientador das ações de planejamento e de

desenvolvimento  sustentável  da  cidade  de  Paracatu,  lembrando  que  uma  das

principais proposições - já clássicas - em processos dessa natureza é a constituição

de um fundo gestor financiador de todo esse esforço de desenvolvimento sustentável
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local, que deve ser mantido, prioritariamente, com recursos advindos dos “royalties”

das  atividades  minerárias,  assim  como  das  contribuições  voluntárias  das

mineradoras,  principalmente  enquanto  perdurar  esse  quadro  de  “royalties”  tão

irrisórios quanto os praticados no Brasil. Um exemplo, como já disse aqui, é o do

ouro, em que 1% é para os  três entes federativos -  União, Estado e Município -,

sendo que fica tão somente 0,6% do faturamento líquido das mineradoras de ouro

para os Municípios.

Gostaria ainda, Sr.  Presidente, de falar  sobre o nosso esforço para divulgar um

tema que consideramos fundamental, que são as tecnologias sociais. É um conceito

relativamente  novo,  que  vem  sendo  construído,  mas  que  diz  respeito

fundamentalmente  a  processos  tecnológicos  e  promove  o  diálogo  entre  o  saber

tradicional e o popular, presente em nossas comunidades, particularmente no interior

do  Brasil.  Além  disso,  promove  o  conhecimento  técnico,  acadêmico,  científico  e

soluções de baixo custo, apertadas e aplicadas, que demonstraram, nas várias áreas,

serem viáveis e efetivas na solução de problemas que afligem as comunidades do

interior do Brasil.

Portanto, estamos com três frentes em Minas Gerais, uma delas nesta Casa, com

um projeto de lei de fomento às tecnologias sociais, que esperamos ter oportunidade

de discutir profundamente com todos os nossos pares, e duas outras visam implantar

centros de difusão e reaplicação de tecnologias sociais que sejam modelos e possam

ser  espaços  demonstrativos  para  que  a  população  entre  em  contato  com  essa

realidade e conheça as experiências de sucesso que ajudam a melhorar a qualidade

de vida de nossa população, em pequenas comunidades de maneira especial. Um

desses centros é o Centro de Tecnologia Social do Bambu - Cerbambu -, que fica em

Ravena e é coordenado pelo grande militante ambiental e social  de Minas Gerais

Lúcio Ventania esperamos que esse Centro continue no ritmo de implementação que

vem apresentando. Estamos fazendo gestão junto a vários órgãos, até mesmo junto

ao governo do Estado, para apoiar essa grande iniciativa.

Estamos concluindo, Sr. Presidente. Há outro centro, também muito importante para

nós,  porque  diz  respeito  à  nossa  região  Noroeste  de  Minas  e  à  Bacia  do  São

Francisco, o Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão - Cresertão -, no
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Distrito de Sagarana, no Município de Arinos.

Esperamos o apoio de todos os colegas Deputados e das colegas Deputadas para

que  esse  tema das  tecnologias  sociais  se  estabeleça  e  entre  para  a  política  de

inovação  tecnológica  do  Estado  de  Minas  Gerais,  de  modo  a  fazer  com  que  as

tecnologias sociais sejam multiplicadas e alcancem todos os rincões de Minas Gerais.

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, Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  gostaria  de  saudar,  na  pessoa  da  Deputada  Luzia

Ferreira, a bancada feminina desta Casa e o Deputado João Leite, por representar

peça  importante  do  Parlamento  mineiro.  Na  pessoa  de  V.  Exas.  cumprimento  os

demais pares e o nosso público querido de todas as Minas Gerais. Quero enviar um

abraço  especial  às  regiões  de  Campo  Belo,  Lavras,  Perdões,  Santo  Antônio  do

Amparo e à nossa Cristais, que sempre acompanham os trabalhos dos Deputados de

Minas, especialmente neste momento em que também estamos nesta tribuna para,

em alto e bom som, levar nossa fala a toda a gente querida de Minas Gerais.

Primeiramente, Sr. Presidente, manifesto minha indignação com parte da Oposição

que atua nesta Casa. Solicitei ao par que usava da tribuna 1 minuto da sua fala, o

que não me foi concedido, de forma proposital.

O parlamento é o centro das discussões. Há direito de falar o que querem aqui,

porque ao Deputado é assegurado esse preceito constitucional. Ele é livre em suas

palavras, opiniões e votos, mesmo que, em algum momento, a sua fala esteja em

direção contrária ao que realmente ocorre. Ele tem esse direito. Ocupa esta tribuna e

fala o que bem entende, como ouvimos, há pouco, dizer que o Ministério Público

mandou paralisar a licitação do Ipsemg. O Ministério Público tem apenas o indicativo,

a  decisão cabe  ao  Judiciário.  Cabe  à  Oposição,  no  meu  modesto  entendimento,

trabalhar para que Minas Gerais possa crescer em algum segmento e que possa,

então, assumir a paternidade daquilo que está pleiteando. A Oposição nesta Casa é

dona hoje da Presidência e da Vice-Presidência da República, PT e PMDB.

Quantas pessoas morreram no final de semana passada, em Minas Gerais,  nas
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nossas rodovias? Trinta e duas. Esta semana, aprovei requerimento de nossa autoria

na Comissão de Transportes, da qual  o Deputado Adalclever Lopes é Presidente,

sugerindo à Presidente Dilma que reconsiderasse a medida provisória que tira do

banco do povo - BNDES - R$20.000.000.000,00 para ceder ao capital estrangeiro,

para  montar  uma empresa e  ganhar  dinheiro  no  Brasil,  com  o  dinheiro  do  povo

brasileiro.  Enquanto as  nossas estradas estão matando,  construirão um trem-bala

que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, uma obra planejada, com um custo

na casa de R$50.000.000.000,00. E o povo morrendo nas estradas. Requerimento de

nossa autoria foi aprovado e já enviado a Brasília, mas pouco adiantará, porque a

Presidente detém, no Congresso, uma folgada base para fazer o que bem quer. Quer

dançar um bolero, toca-se um bolero; se passar para samba, toca o samba que os

Deputados e Senadores dançarão.

Peço a atenção dos nobres pares para não ser interrompido no meu raciocínio.

Peço um minuto da atenção de todos no que diz respeito à solicitação do aparte. Na

semana passada, vimos a primeira participação do bravo e combativo Senador Aécio

Neves,  quando assumiu,  no  Senado,  de  corpo e  alma,  que exerceria o papel  de

oposição. Mas ele foi claro ao dizer que, se esperassem dele ataques pessoais, não

encontrariam.  E  foi  claro  ao  dizer  que  também  não  precisariam  esperar  dele

perseguições baratas, porque não agiria dessa forma. Prova disso, gente querida de

Minas Gerais, oposição ao governo de Minas, trago aqui a decisão tomada ontem, em

Brasília, mediante o trabalho do nosso Senador Aécio Neves. Em vez de jogar pedras

e fazer acusação infundada e perseguição barata, ele interveio em nome de Minas

Gerais. Muita gente de Minas sabe, e o Deputado João Leite, a quem concederei um

aparte, com muito prazer, foi o primeiro a trazer ao conhecimento desta Casa que, no

apagar das luzes do ano passado, o ex-Presidente Lula, com uma medida provisória,

postergando a sua utilização para beneficiar exclusivamente Pernambuco, tomou-nos

parte da Fiat Automóveis.  Para não ficarmos no prejuízo,  o nosso Senador  Aécio

Neves, o mais querido, interveio com a sua base. Juntou os companheiros de Minas

Gerais,  até  mesmo dos  partidos  de  oposição,  e,  demonstrando  amadurecimento,

amor à sua gente, compromisso com Minas Gerais e com a verdade, convidou os

demais pares no Senado para incluir na medida provisória que beneficiava apenas
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Pernambuco a área da Sudene de Minas Gerais. E isso foi aprovado. Quero ressaltar

que foi aprovado a contragosto da base da Presidente, porque o Líder do Governo,

representante de São Paulo, interveio no momento da aprovação, pedindo que fosse

votado contra.  Mas o mais querido, assim como administrou Minas Gerais,  assim

como foi  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  sabe,  como poucos,  fazer  uma

política do bem e conseguiu aprovar e incluir Minas Gerais na área da Sudene. E

agora qualquer indústria automotiva que queira instalar em Minas Gerais,  também

naquela  área,  gozará  dos  mesmos  benefícios  que  o  Presidente  Lula  nos  tomou,

levando para Pernambuco, no apagar das luzes no ano passado. Foi a recuperação

do que havíamos perdido ou pelo menos a tentativa de recuperação daquilo que nos

foi tomado.

Querem ganhar as eleições. E não se ganha eleição agindo da forma despudorada

como hoje  parte  da  Oposição  faz  em  Minas  Gerais.  Não  se  ganha  eleição  com

bravatas, com mentiras, porque já disseram aqui que, de tanto falar mentira, o povo

vai acabar acreditando que a Oposição está com a verdade. Fico triste em alguns

momentos  da  vida  do  Parlamento,  especialmente  hoje,  diante  da  situação a  que

fomos colocado nesta Casa. A liberdade de expressão é de cada um dos membros

deste Parlamento, mas temos de ter juízo em respeito às pessoas que merecem a

nossa consideração. Querer jogar por terra o passado de Aécio Neves é cuspir contra

o  vento.  Voltará.  Querer  tirar  de  Aécio  Neves  hoje  o  título  da  principal  figura  da

Oposição no Brasil  é também jogar pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém

atira. É querer chutar um cachorro morto. Olha, Minas Gerais aprendeu o caminho do

progresso e  tem dado provas  sucessivas  de que o  caminho do progresso passa

obrigatoriamente, eu disse obrigatoriamente, pela conveniência, pelo papel decisivo

de Aécio Neves. O Brasil vai outorgar-lhe a oportunidade, em breve, de mostrar a sua

maneira de administrar para melhorar o nosso país, com respeito, com cordialidade,

mesmo  contrariando  aqueles  que  insistem  em  fazer-lhe  nesta  Casa  oposição  a

qualquer custo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, acompanho o seu

pronunciamento atentamente. V. Exa. tem demonstrado nesta Casa destemor, força,

coragem e responsabilidade.  Foi  escolhido  por  sua região  e  pelo  povo de Minas
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Gerais  para  apoiar  esse  governo  e  o  faz  com  destemor,  apesar  da  gritaria  da

Oposição. Isso me faz lembrar um atleta com quem tive a honra de jogar, o Chicão.

Era um homem do meu tamanho, com um grande bigode, bravo. Numa decisão que

tínhamos,  o  outro  time  estava  gritando  muito.  Chicão  nos  disse:  “Nego,  não  se

importe com isso. Se grito valesse, porco não morreria.” Como grita e faz barulho

essa Oposição na Assembleia Legislativa. Tenho de reservar aqui o reconhecimento

para  algumas  honrosas  exceções  na  Oposição  que  realmente  são  Deputadas  e

Deputados que trabalham pelo Estado de Minas Gerais. O mais querido Senador,

Aécio Neves, como V.  Exa. lembrou,  deu um exemplo de como se faz Oposição,

construindo. Faz-se Oposição como ele fez.  Esperou a volta,  porque o mundo dá

voltas, e deu. A Fiat foi tomada dos mineiros, mas o Senador Aécio Neves, junto com

a nossa bancada federal, deu uma lição para Oposição aqui desta Casa, que não deu

uma palavra em favor de Minas Gerais.  Alguns desta Oposição são contra Minas

Gerais.  A  todo  tempo  gritam,  procurando  desestabilizar  o  governo,  fazendo

comparações que não são verdadeiras. O governo federal passou a cobrar pedágio

na BR-381 Sul,  construída por Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, com

600km duplicados. É pedágio de estrada pronta.

Quando o  prédio do  Ipsemg é cedido,  alugado para ser  transformado em hotel

cinco-estrelas, são R$400.000.000,00 que devem ser investidos. A análise está feita,

mas esta Oposição é para instabilizar o governo escolhido democraticamente, junto

com V.  Exa.  Para apoiarmos este governo,  não temos medo de grito,  não temos

medo desse barulho. O governo que foi escolhido democraticamente continuará. O

Governador Anastasia foi  escolhido em primeiro turno junto com essa base que o

apoia. É democracia essa base, composta pelo meu partido, o PSDB, pelo partido de

V.  Exa.  e  por  vários  outros  partidos  escolhidos  para  apoiar  este  governo.  Não

permitiremos isso, vamos à luta. Quero ser solidário com V. Exa., cujo direito de se

manifestar  foi  atacado  nesta  tarde.  V.  Exa.  foi  proibido  de  falar.  Tenha  a  minha

solidariedade  e  a  da  base  do  governo  desta  Assembleia.  Estamos  com  V.  Exa.,

Deputado Duarte Bechir, Lembro o filósofo contemporâneo Chicão Volante: “Se grito

valesse, porco não morria”. Grito não nos amedrontará.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado pelo aparte que complementa a minha fala.
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O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, cumprimento V. Exa.

pela defesa dos interesses de Minas Gerais citando a importante ação do Senador

Aécio  Neves.  Aproveito  para  dizer  que  vimos  alguns  parlamentares  da  Oposição

exibindo uma faixa cujos dizeres me chamaram a atenção. Dizem que têm uma oferta

melhor para Minas. É importante entrarmos nessa discussão, a bem da defesa dos

interesses maiores de Minas e do alto interesse público do Estado. Colocaram na

faixa que há uma proposta melhor que a que foi feita pela ocupação do prédio do

Ipsemg. Acho que bravata - e creio que não se trata de bravata - não serve como

discussão de alto nível nesta Casa, caro Deputado Duarte Bechir. A Oposição desta

Casa, a partir do momento em que a faixa foi fotografada e filmada, passa a ter a

obrigação  de  apresentar  não  R$15.000,00,  como  colocaram,  mas  uma  proposta

melhor que a de investimento de R$46.000.000,00, o pagamento do aluguel, além da

devolução ao Estado após 35 anos.  É obrigação da Oposição,  sob pena de ficar

desmoralizada,  apresentar  oferta  melhor  que a  oferecida  integralmente,  e  não da

forma sub-reptícia de R$15.000,00, querendo enganar a população. Não é isso, mas

um  conjunto.  Uma  grande  empresa  investirá  R$46.000.000,00  em  Minas  Gerais.

Repito: a Oposição, sob pena de ficar desmoralizada, tem a obrigação de trazer um

grupo  empresarial  para  fazer  uma  proposta  melhor  que  a  que  foi  feita  para  a

construção desse hotel em Minas Gerais. Está feito o desafio: a Oposição deve trazer

proposta de um grupo sério, que tenha respaldo financeiro para cobrir a proposta que

foi  feita.  Se  a  proposta  for  coberta  e  superadas  as  questões  legais,  tentaremos

reverter a licitação, que foi feita legalmente. Se houver proposta melhor, a bem do

interesse público teremos a obrigação de trabalhar para que a melhor proposta seja

efetivada. Mas a Oposição está desafiada a trazer um grupo empresarial respeitável

para  cobrir  a  oferta  oferecida  ao  governo  de  Minas.  Meu  caro  Deputado  Duarte

Bechir, para concluir e cumprimentando V. Exa pela coragem, digo que, na melhor

das hipóteses, e repito, na melhor das hipóteses, o trabalho da Oposição trará grande

prejuízo para Minas Gerais. Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  muitos  dizem que estamos usando

nesta Casa uma lei, parece, “tavariana”, referência a um personagem de Chico Anísio

que  falava:  “Eles  fazem  lá,  então  eu  faço  cá”.  Não  é  isso,  mas  é  questão  de
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responsabilidade. O relatório do Tribunal de Contas da União - TCU - apontou indícios

graves  de  irregularidades  nas  obras  de  refinarias  da  Petrobras  e  recomendou  a

imediata paralisação dessas obras. No caso das obras de modernização da refinaria

Presidente  Vargas,  no  Paraná,  o  TCU  indicou  problemas  de  sobrepreço  nas

licitações,  entre  outros  indícios  de  irregularidades.  No  caso  da Refinaria  Abreu  e

Lima, em Pernambuco, há também indicação de superfaturamento e sobrepreço. Em

Abreu  e  Lima,  há  contratos  com  problemas,  com  sobrepreço  que  atinge

R$1.300.000.000,00;  e,  na  Repar,  R$1.400.000.000,00.  O  que  fez  o  Presidente?

Mesmo contrário ao TCU, recomendou à Comissão de Orçamento que mantivesse

recurso para as obras com indício de superfaturamento. Oposição tem de ser feita

com responsabilidade e mediante uma circunstância: melhorar a vida daquele povo

que  representa.  Se  ela  quiser  continuar  sendo  responsável,  que  mude  os  seus

caminhos e respeite as pessoas e o passado. Dessa forma, estaremos trabalhando

juntos por uma Minas Gerais cada vez melhor.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Duarte  Bechir,  saúdo  e

parabenizo V. Exa. pela segurança e verdade das suas palavras. Então, Deputado

Duarte  Bechir,  agradeço-lhe  o  aparte.  Lamento  profundamente  que  não  tenha

oportunidade de falar nesta tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, hoje é um dia

histórico para Minas Gerais em que a Oposição está sendo bastante criticada - aliás,

criticamos a  Situação e  esta  critica  a  Oposição.  Isso  faz  parte  da  democracia.  A

própria Presidente Dilma disse que é preferível o barulho da Oposição ao silêncio

imposto  pelas  baionetas.  A Oposição tem o seu papel,  que é  importante.  Ouvi  o

Deputado Duarte  Bechir  falar  sobre  a  medida  provisória.  Devemos parabenizar  o

Senador  Aécio  Neves.  Minas  está  precisando  realmente  de  retomar  o  seu  lugar.

Espero que, em outros temas polêmicos - esse não era polêmico -, o Senador Aécio

Neves tenha a mesma atitude de defender os interesses de Minas. O que estamos

fazendo aqui, hoje, é a defesa dos interesses do Estado e do Ipsemg, que já está

praticamente falido e vem sobrevivendo a duras penas. Não estamos questionando
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esse governo, pois isso não é culpa dele. Na verdade, esse problema é proveniente

de  outros  governos  e  de  más  administrações.  Havia  saques  dos  recursos  dos

previdenciários  por  parte  do  governo,  que,  como  tinha  de  fazer  caixa,  usava  o

dinheiro. Então esse instituto está fadado à extinção. O governo está criando outras

tantas  regras  de  aposentadoria  do  funcionalismo  público  que  seria  o  motivo  da

existência do Ipsemg.

Ficamos  preocupados  e  avisamos  ao  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  o  que  estava  ocorrendo.  Aí  está,  Deputado  Bonifácio

Mourão,  o  papel  responsável  da  Oposição.  Foi  um ato  de  responsabilidade.  Não

queríamos, principalmente este Deputado, chegar a esse ponto. Tanto isso é verdade

que avisei ao Presidente da Assembleia que havia indícios de direcionamento. Então

corremos  atrás.  Como  não  pude  receber  por  meio  do  Parlamento,  fui  até  lá

pessoalmente. O que vimos foi escandaloso.

O Deputado Duarte Bechir disse que o próprio Ministério Público não tem poder.

Tem sim  e  já  mandou suspender  o  certame.  O Tribunal  de Contas  hoje  também

tomou  essa decisão até  em  defesa  do próprio  Governador.  Vejo  que a  Base  do

Governo está desprezando o nosso Governador Anastasia, pois só se fala em Aécio

Neves  aqui.  O  nosso  Governador  é  o  Anastasia.  O  que  estamos  discutindo  é  o

governo de Minas Gerais. Tenho certeza de que, se tivesse conhecimento da forma

como aconteceu o certame, o Prof. Anastasia o teria suspendido e mandado rever o

processo.

O Deputado Zé Maia faz o desafio para nós, da Oposição, de que será cancelado o

edital. Surgirá um novo edital e logo as propostas serão apresentadas. Certamente

serão bem melhores do que essa. Há essa desculpa de que o Estado está perdendo

esse investimento. Na verdade, quem o podia estar perdendo é o grupo que queria vir

para Minas Gerais.  Na verdade, ia  pegar  uma área que não existe hoje em Belo

Horizonte, em plena Praça da Liberdade, e dela usufruir por 70 anos, pois são 35

anos, prazo renovável a critério do Ipsemg por igual período.

Então, o grupo vai investir não para o Estado de Minas Gerais, não em benefício da

população de Minas Gerais, mas em benefício dele, dos seus negócios, procurando

lucro no setor hoteleiro. Não somos contra isso: se ele está montando um hotel, ele
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tem de ter  recursos, tem de ganhar,  faturar.  E nós acompanhamos isso de perto.

Dizer,  Deputado Ivair  Nogueira,  que agir  assim  atrapalha  a Copa do Mundo,  que

somos contra não é verdade. Somos a favor dos interesses de Minas, como o Aécio

foi no Senado ontem, colocando na medida provisória que Minas também tem de

receber benefícios. Fico às vezes triste aqui, quando vejo criticarem a Fiat, dizendo

que ela foi embora, o que não é verdade. A Fiat teve e está tendo um papel para o

PIB de Minas Gerais  da maior importância.  A empresa está apenas fazendo uma

planta mais razoável para ela numa região portuária. E até acho que o governo deu o

chute certo, porque é preciso levar desenvolvimento para o Nordeste, tirar um pouco

do Sudeste e levar para o Norte e o Nordeste, pois aquele povo também merece

alguns benefícios.

Então,  considerei  importante a medida tomada ontem pelo ex-Governador  Aécio

Neves. Talvez isso esteja faltando na bancada, tanto do Senado como da Câmara.

Falta alguém que levante essa bola em defesa dos interesses de Minas. Precisamos

parar de dizer: Ah, o Lula fez isso, a Dilma não fez aquilo. Não estou aqui discutindo

sobre Lula, aqui discuto o nosso governo, do Estado de Minas Gerais. Essa é a nossa

responsabilidade, a nossa obrigação, e não o que deixam de fazer em Brasília.

Faço críticas, sim, ao setor financeiro. Acho que a Presidente Dilma tem de tomar

providência. Não é possível que o Brasil continue pagando 11,75% da taxa de juros

Selic.  Isso  tem  de  ser  combatido.  Isso  é  apenas  para  atender  os  interesses

financeiros dos bancos, que estão ganhando dinheiro a rodo, que pegam títulos da

dívida pública e recebem 11,75%. Nós somos contra e vamos combater isso. Eu dizia

para  alguns  Deputados  que  deveremos  iniciar  um  trabalho  aqui,  Deputado  Luiz

Henrique,  para dar  suporte ao ex-Governador  Aécio Neves,  ao  Itamar  Franco,  ao

Senador Clésio, para discutirmos a dívida de Minas. O mesmo que o governo federal

do PSDB fez com Minas Gerais continuam fazendo, e nós não podemos aceitar isso.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Com todo respeito e consideração que

tenho por V. Exa., discordo de sua fala.

Primeiro,  a Sra.  Jomara, Presidente do Ipsemg, encontra-se nesta Casa,  agora,

sendo sabatinada. E acabou de dizer que não foi notificada em nada pelo Ministério

Público. Quer dizer, não houve notificação, apesar de a Oposição ter dito que fora
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notificada. Segundo, quando V. Exa. diz que o Ministério Público tem poderes para

cancelar licitação ou suspender o contrato, ele não tem poder, “data venia”, não tem;

isso é poder judicial, só a Justiça pode fazê-lo. O Ministério Público poderia requerer

à Justiça, mas não o fez. Seria usurpação de função pública se fizesse isso. E, com

certeza, o Ministério Público não fará nenhuma notificação precipitada, até porque

sabe V. Exa. que a licitação foi feita, houve prazo de recurso, e, decorrido esse prazo,

ninguém  recorreu.  Era  o  caso  de  V.  Exa.  ter  ido  lá  e  pedido  alguém  para  que

recorresse. E era o caso também de V. Exa. ter ido agora...

O Deputado Antônio Júlio - Quem iria recorrer? Estava direcionado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - V. Exa. me permitiu aparte, deixe-me

conclui-lo. Direcionado, se estava, era o caso de se recorrer e alegar isso no recurso.

Ninguém alegou. Recurso é para isso. Ninguém alegou, deixaram correr. Agora estão

aparecendo com faixa aqui para mostrar à imprensa. É preciso mostrar a verdade. A

Presidente do Ipsemg, Sra. Jomara, está na Casa agora. Por que não questioná-la a

respeito? Por que V. Exas. não vão à Comissão para questioná-la, para apurarem a

verdade? O que se deseja é mostrar faixa à imprensa e dizer que o Ministério Público

já cancelou o procedimento.  Cancelou,  não.  Não notificou,  e o Ministério  Público,

“data  venia”,  sabe  disso.  Ele  não  tem  poderes  para  cancelar.  Com  certeza,  o

Ministério Público, que é órgão altamente responsável, não fará isso sem um estudo

mais profundo.

O Deputado Antônio Júlio - Mas se o PSDB quer mandar no Ministério  Público,

amordaçá-lo e definir o que eles vão fazer, realmente, a gente fica mais perdido do

que cego em tiroteio.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Antônio  Júlio,  quero

parabenizá-lo  por  reconhecer  a  importância  da  votação  de  ontem,  na  Câmara

Federal,  do  substitutivo  apresentado  pelo  nosso  Senador  Aécio  Neves  à  Medida

Provisória nº 512. Parabenizo também a ação do Deputado Federal Pestana e do

Líder da Minoria, o Deputado Federal Paulo Abi-Ackel, e ressalto que precisamos da

Situação e da Oposição para lutarmos, a fim de que a Presidenta Dilma sancione

essa MP.
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Quero dizer também que o Senador Aécio Neves está empunhando a bandeira do

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR. Nós, desta Casa, temos de

apoiar isso, pois é muito importante para as regiões de baixo IDH. Muito obrigado

pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, só quero dizer que hoje vivemos um dia

histórico, apesar de o Deputado Bonifácio Mourão dizer que o Ministério Público já

não tem autonomia. Já denunciamos que até o Ministério Público está sob a mordaça

da imprensa. Mas espero que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que estão

reunidos agora, tomem as providências que queremos. Se o processo estiver correto,

se eles disserem que ele está correto, vamos bater palmas. Mas quero ver como

terão coragem de fazer, já que estava tudo direcionado, tudo tranquilo e não houve

concorrência.  E quando está direcionado,  sabemos das barreiras.  Isso é mais  ou

menos  o  que  ocorre  nas  estações  de  transporte,  de  obras  do  governo,  já

direcionadas;  por  isso  não  adianta  alguém  entrar  na  concorrência  porque  não

ganhará.

* - 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,  em atenção a requerimento da Comissão de Segurança Pública,

solicitando  seja  revista  a  distribuição  do  Requerimento  nº  327/2011,  reforma

despacho anterior  e determina que,  em razão da natureza da matéria,  o  referido

requerimento seja distribuído à Comissão de Minas e Energia para deliberação, nos

termos do art. 103, inciso III, do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2011.
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José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  15/2011,  da

Deputada  Ana  Maria  Resende  e  outros,  que  dá  nova  redação  ao  art.  256  da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputada

Ana Maria Resende e Deputado Rômulo Viegas; suplentes - Deputado Delvito Alves e

Deputada  Luzia  Ferreira;  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura:  efetivos  -  Deputados

Tadeuzinho Leite e Almir Paraca; suplentes - Deputados Adalclever Lopes e Rogério

Correia; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Romeu Queiroz; suplente -

Deputado Duilio de Castro. (Designo. Às Comissões.)

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2011, do Deputado Romeu Queiroz

e outros, que dá nova redação ao inciso VII do art. 2º e acrescenta parágrafo ao art.

227 da Constituição do Estado, para dispor sobre o acesso à informação e à internet.

Pelo Bloco Transparência e  Resultado:  efetivos  -  Deputados Bosco e  João Leite;

suplentes  -  Deputados  Luiz  Henrique  e  Neider  Moreira;  pelo  Bloco  Minas  sem

Censura:  efetivo  -  Deputado  Vanderlei  Miranda;  suplente  -  Deputado  Tadeuzinho

Leite; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Duilio de Castro; suplente -

Deputado Romel Anízio; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -

Deputado Gustavo Perrella. (Designo. Às Comissões.)

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Fernando Viana

Cabral  para o Cargo de Presidente da Fundação Instituto Estadual  do Patrimônio

Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha-MG.  Pelo  Bloco  Transparência  e

Resultado:  efetivos  -  Deputados  Rômulo  Viegas  e  Carlos  Mosconi;  suplentes  -

Deputada Ana Maria Resende e Deputado Bosco; pelo Bloco Minas sem Censura:

efetivos - Deputados Paulo Lamac e Ivair Nogueira; suplentes - Deputados Pompílio

Canavez  e  Tadeuzinho  Leite;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputada

Rosângela  Reis;  suplente  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  (Designo.  Às

Comissões.)
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Marcílio César

de Andrade para o Cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas

Gerais  -  Cetec.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados

Sebastião Costa e João Vítor Xavier; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

Anselmo José Domingos; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Bruno

Siqueira  e  Carlin  Moura;  suplentes  -  Deputados  Adalclever  Lopes  e  Celinho  do

Sinttrocel;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado  Rômulo  Veneroso;

suplente - Deputado Hely Tarqüínio. (Designo. Às Comissões.)

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  447/2011,  da

Comissão de Esporte, e 448/2011, da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária,

em 13/4/2011, do Requerimento nº 386/2011, do Deputado Luiz Henrique; de Cultura

-  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  13/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs

357/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 361 e 362/2011, do Deputado Duilio

de  Castro;  e  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Extraordinária,  em

13/4/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  246/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  e  dos

Requerimentos nºs 302/2011, do Deputado Doutor Viana, e 373 e 374/2011, este com

a Emenda nº 1, da Comissão de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Solicito, Sr. Presidente, encerramento de plano da reunião

por falta de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão
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das Indicações nºs 4, 5, 6, 7 e 15/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

19/4/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda, Romeu Queiroz e Celinho do Sinttrocel, membros

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

Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 134/2011 (Deputado Romeu Queiroz);

128 e 145/2011 (Deputado Tadeuzinho Leite); 41 e 139/2011 (Deputado Luiz Carlos

Miranda). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 317/2011. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  André  Quintão,  em  que  solicita  seja

realizada reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, em Virgem da

Lapa,  com  a  finalidade  de  debater  a  situação  dos  cortadores  de  cana  frente  à

acelerada mecanização do campo; Pompílio Canavez, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, em Alfenas, para debater o tema “Economia solidária:
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cooperativismo,  sustentabilidade e  humanismo”;  Celinho do Sinttrocel  (2),  em que

solicita  seja  realizada  visita  técnica  às  instalações  do  3º  Pelotão  do  Corpo  de

Bombeiros, de Coronel Fabriciano; e seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Direitos  Humanos para  comemorar  o Dia  Mundial  em Memória  das

Vítimas de Doenças e Acidentes de Trabalho e debater as condições de saúde do

trabalhador no Estado; e da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  criação  do  Programa  Estadual  de

Capacitação  e  Qualificação  Social  e  Profissional.  É  também  aprovado  relatório

referente  a audiência  pública  realizada  em Ipatinga,  em 29/3/2011.  A Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimentos da Deputada Liza Prado, em que

solicita sejam tomadas providências com vistas a apurar se há no Grupo Walmart

mulheres recebendo salários mais baixos que os dos homens para exercer a mesma

função;  e  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública com a finalidade de discutir as recentes demissões de jornalistas do

jornal “Hoje em Dia”.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Luiz Carlos Miranda, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Tadeuzinho Leite. 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 29/3/2011
Início: 14horas Término: 15h40min

Comissão:  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  (1ª  Reunião

Extraordinária)
Local: Auditório da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação de

Serviços de Ipatinga
Tema: Economia solidária
Link para o projeto de lei:
Finalidade: Discussão sobre a economia solidária
Origem: Requerimento da Deputada Rosângela Reis

Participantes Órgão ou entidade
Deputada Rosângela Reis ALMG
Deputado Luiz Carlos Miranda ALMG
Sra. Carmem Rocha Dias Presidente  do  Conselho  Estadual  da
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Mulher  e  Subsecretária  de  Projetos

Especiais de Promoção Social
Sra. Juliana Macário de Oliveira Diretora  de  Assessoramento  para

Incubação de Empreendimentos Formais

e Autogestionados
Sra. Elminia Ferreira Presidente  do  Conselho  Municipal  dos

Direitos da Mulher
Sra. Marinha Nogueira Xavier Presidente  do  Conselho  da  Mulher

Empreendedora
Sra. Eliane Duarte Coordenadora  do  Núcleo  de  Práticas

Jurídicas da Faculdade Pitágoras
Sr. José Euler Prefeito  Municipal  de  Mesquita  e

Presidente  da  Associação  dos

Municípios  da  Microrregião  do  Vale  do

Aço – Amva 
Sinopse:

Requerida pela Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão, a audiência

pública destinou-se a discussão sobre a economia solidária. Para a Deputada, a

região do Vale do Aço tem um grande potencial para a economia solidária, uma vez

que possui dezenas de grupos de mulheres, cooperativas financeiras, associações

de  artesãos,  sindicatos  de  trabalhadores,  empresas  comunitárias  e  outras

organizações que se mostram empenhadas em gerar  renda e emprego, com a

preocupação  fundamental  de  valorizar  o  ser  humano.  De  acordo  com  a

parlamentar, essa potencialidade precisa ser traduzida em resultados concretos e

de grande alcance social. Para tanto, a primeira medida deve ser a capacitação

dos agentes sociais, aumentando sua capacidade técnica de gestão, de forma a

que essas empresas sociais se tornem competitivas, autogeridas e duradouras.

A  Subsecretária  Carmem  Rocha  apresentou  exemplos  de  práticas  de

empreendedorismo  que  deram  certo,  as  quais  envolvem  a  produção,  a

comercialização e a distribuição de produtos e são baseadas na participação e na

autogestão – as pessoas gerem e administram seu próprio trabalho. Segundo ela,

para  empreender  de  maneira  solidária  é  necessário,  entre  outras  coisas,
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reconhecer  as  dificuldades  e  as  potencialidades  presentes  na  comunidade  e,

diante disso, planejar ações com base nas oportunidades existentes. Incentivar o

protagonismo da comunidade,  institucionalizar  o processo de capacitação como

eixo estratégico de todas as fases do empreendimento e envolver as pessoas de

forma cooperativa, promovendo a implantação do empreendimento até o produto

final, são requisitos para o sucesso de um empreendimento baseado na economia

solidária.

A Sra. Juliana Macário discorreu sobre os pilares da economia solidária: crédito,

qualificação, assessoria, fomento e acesso às tecnologias. Ressaltou a importância

de  se  constituir  um  conjunto  de  políticas  estaduais  específicas  relacionadas  à

economia solidária tendo-se como base esses pilares, mas reconheceu que, na

prática,  ainda  não  se  conseguiu  atender  a  todos  eles.  Por  fim,  destacou  os

investimentos do governo em ações de qualificação profissional, de apoio às feiras

de comercialização e de capacitação de gestores públicos em economia solidária.

A Sra. Marinha Xavier ressaltou a importância da linha de crédito oferecida pelo

governo para incentivar os empreendimentos da economia solidária.

Por fim, a Deputada Rosângela Reis reivindicou que as Secretarias de Estado de

Desenvolvimento Social e de Trabalho e Emprego atuem de forma conjunta para

garantir a sobrevivência de grupos que se dedicam ao artesanato e a pequenos

serviços no Vale do Aço.
Encaminhamentos:

Link:
Anexos: 
Links:

Para notas taquigráficas:

Para notícias: http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_831600.asp

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

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

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e,  em  seguida  procede  à  leitura  de

correspondência  encaminhada  pelo  Cel.  PM  Divino  Pereira  de  Brito,  Chefe  da

Assessoria Institucional da Polícia Militar,  prestando informações sobre o Inquérito

que  envolve  policiais  da  209ª  Companhia  PM  Especial  de  João  Pinheiro.  Após,

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

Legislativo”  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  João  Ernani

Antunes Costa, Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes

Terrestres  (7/4/2011),  e  Geraldo  Borges  Júnior,  Corregedor  Adjunto  do  Conselho

Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais  (9/4/2011).  Registra-se  a  presença  do

Deputado  Célio  Moreira.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Ângelo  (4),  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta

Comissão para debater  a violação de direitos das comunidades impactadas pelas

atividades  de  exploração  da  Mineradora  Vale,  especialmente  no  Distrito  de  Casa

Branca, Município de Brumadinho; seja realizado debate público para discutir o tema

"Mineração e direitos humanos", considerando-se a importância econômica e social

desse  assunto  para  o  Estado;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta

Comissão para discutir a conclusão das apurações relativas às mortes ocorridas no

Aglomerado da Serra em 19/2/2011; sejam encaminhados à Corregedoria Especial de

Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência e à Diretoria-Geral da Loteira Mineira

pedidos de informações sobre as relações dessas instituições com o Creia Espaço

Cultural  e sobre os motivos pelos  quais há atraso no repasse das bolsas a essa

entidade, desde o início deste ano; Durval Ângelo e Delvito Alves, em que solicitam

seja realizada reunião desta Comissão para obter esclarecimentos sobre a agressão

sofrida  por  Eduardo  César  Silva  Mendes,  de  16  anos,  no  último  carnaval,  no

Município de João Pinheiro; Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Chefe da Polícia Civil do Estado pedido de informações sobre os Municípios do

Estado  que  se  encontram  sem  delegados  e  sobre  o  número  de  delegados  que



1216
____________________________________________________________________________

solicitaram desligamento do cargo nos últimos cinco anos; Celinho do Sinttrocel, em

que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e

das  Comissões  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação Social  e  de  Participação

Popular, para discutir a implementação do Piso Salarial Nacional para os professores

da Educação Básica de Minas Gerais; Delvito Alves, em que solicita seja realizada

reunião desta Comissão para obter esclarecimentos sobre denúncias de abuso de

autoridade e agressões praticadas contra Gabriel Alonso Lousada, de 19 anos, no

Município de João Pinheiro; Célio Moreira (3), em que solicita seja encaminhado ao

Corregedor-Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  apuração  das

denúncias relatadas por Gilberto Cainne Garcia, nesta reunião; seja realizada reunião

de audiência pública, com a presença do Corregedor-Geral da Polícia Civil de Minas

Gerais,  do  Delegado  da Polícia  Civil  de  Iguatama,  Rafael  Salim,  do  Escrivão  da

Polícia Civil de Iguatama, Hélio Almeida Silva, e do funcionário da Prefeitura Rodrigo

Pacae,  para  prestarem  esclarecimentos  sobre  denúncias  de  agressão  policial

relatadas por Gilberto Cainne Garcia; sejam encaminhados ao Ouvidor de Polícia e

ao Secretário de Estado de Defesa Social pedidos de providências para a garantia da

integridade física de Gilberto Cainne Garcia, de Iguatama, que apresentou denúncias

de supostas agressões e irregularidades que teriam sido praticadas por autoridades

nesse  Município.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 14/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 30/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, e em observância ao que

determina o art.  62,  XXIII,  “d”,  da Constituição do Estado, a indicação de Jomara
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Alves da Silva para o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

A candidata demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi

indicada, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

do Instituto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Jomara Alves da

Silva  para  o  cargo  de  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do

Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Fred Costa, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 413/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 413/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.943/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  a  Organização  não  Governamental  ProJuventude,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  413/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Organização não Governamental ProJuventude, com sede no Município de Juiz de

Fora.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagem ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no

art.  45,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 413/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 516/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em tela  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Escola de Cordas Clássicas de

Passa-Quatro – ECCPQ –, com sede no Município de Passa-Quatro.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado, para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  516/2010 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Escola de Cordas Clássicas de Passa-Quatro – ECCPQ –, com sede no

Município de Passa-Quatro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 7º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de

fins não lucrativos ou econômicos, com o mesmo objetivo associativo da entidade

dissolvida, que esteja qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, e

registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e,  no  art.  28,  que  as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 516/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Escola de Cordas Clássicas
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de Passa-Quatro – ECCPQ –, com sede no Município de Passa-Quatro.”. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 518/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  e

Agricultores Familiares de Andradas, Caldas e Ibitiúra de Minas – APPRAF –, com

sede no Município de Ibitiúra de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado, para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  518/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública

Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Andradas,

Caldas e Ibitiúra de Minas – Appraf –, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 21, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no parágrafo

único do art. 24, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  tenha  sede  e



1221
____________________________________________________________________________

atividade preponderantes no Município de Ibitiúra de Minas, e esteja registrada nos

órgãos públicos competentes. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 518/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 521/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no

Município de Congonhas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  521/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Cultural Canto Livre, com sede no Município de Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 32, que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,
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sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 42, estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 521/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator-  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 522/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar o art. 1º da Lei nº 18.228, de 1o/7/2009, que declara de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região - Adevpar -, com

sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011 e a seguir distribuída

às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a proposição vem a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 522/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 18.228, de

1o/7/2009, que declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Patos de Minas e Região - Adevpar -, com sede nesse Município, com o objetivo de

adequar a denominação da entidade à alteração aprovada na assembleia geral de

5/6/2010, que mudou seu nome para Associação dos Cegos e Deficientes Visuais -

Patos de Minas.

Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu sobre pontos específicos do
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estatuto,  entre  eles  a  denominação,  continuando  a  entidade  com  as  mesmas

características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 18.228. Dessa forma, orienta-se pela Lei

Complementar  nº  78,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo. 

Não  há,  portanto,  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em análise  nesta  Casa.

Contudo, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma

adequada, apresentamos o Substitutivo no 1, a seguir redigido.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 522/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1° da Lei n° 18.228, de 1 º de julho de 2009, que declara de utilidade

pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região - Adevpar -,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 18.228, de 1 o de julho de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação: 

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação dos Cegos e Deficientes

Visuais - Patos de Minas, com sede nesse Município.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 18.228, de 2009, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação dos Cegos e Deficientes Visuais - Patos de Minas, com sede

nesse Município.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Cássio Soares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 528/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.358/2007,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Força Sindical do Estado de Minas Gerais, com sede no Município

de Belo Horizonte.

O  projeto  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinado preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 528/2011 visa a declarar de utilidade pública a Força Sindical do

Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, que, de acordo

com  seu  estatuto,  se  organiza  verticalmente,  em  entidades  sindicais  filiadas  ou

secretariados profissionais, com o objetivo de coordenar estudos, ações e programas

nos diversos ramos e setores de atividades profissionais correlatas e afins (art. 4º), e,

horizontalmente, com o objetivo de promover a organização intercategorias (art. 3º).

Além disso, o art. 1º declara ser sua “finalidade precípua a representação, a defesa e

a coordenação dos interesses da classe trabalhadora (...)”.

Cabe ressaltar que o título de utilidade pública é meio utilizado pelo poder público

para apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à sociedade, como

a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da

cultura, da educação e das artes. Para que as associações e fundações constituídas

no Estado possam obter esse título, seus serviços devem ser executados da mesma

forma como o governo os executaria, para atender ao público em geral, sem distinção

de raça, credo ou condições políticas e não tendo o lucro por finalidade.

Trata-se,  portanto,  de  um  recurso  de  atuação  social  do  governo.  O  título  é

concedido,  a  princípio,  a  entidades  que  desenvolvam  algum  serviço  considerado

prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada
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Com  relação  à  entidade  em  tela,  cabe  observar  que  é  organizada  como uma

federação, associação sindical  de grau superior,  nos termos da Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT. Constituída por sindicatos, como atesta seu próprio estatuto,

sua finalidade básica é a prevista no inciso III do art. 8° da Constituição da República:

defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  das  categorias  que

representa. Além disso, o art. 24 de seu estatuto estabelece que a organização e o

funcionamento  da  Força  Sindical  de  Minas  Gerais  serão  submetidos  ao

acompanhamento e à supervisão da Executiva Nacional; e o art. 25 prevê que ela

passará  a  integrar  a  estrutura  orgânica  da  Força  Sindical  Nacional,  após  a

atualização formal da Executiva, para registro em órgão competente de seus atos

constitutivos.

Ressalte-se que a Força Sindical, de acordo com o “site” oficial da organização,

surgiu como uma nova proposta na vida sindical brasileira, em 8/5/91, quando líderes

dos mais diversos setores do movimento de luta dos trabalhadores se reuniram em

um grande congresso no Memorial da América Latina, em São Paulo. Suas principais

preocupações relacionavam-se com o rumo do sindicalismo, a necessidade de levar o

movimento  dos  trabalhadores  brasileiros  à  modernidade  e  a  construção  de  uma

central forte, autônoma, livre, pluralista, aberta ao debate interno e com a sociedade.

Ademais, a Força Sindical de Minas Gerais é mencionada nesse endereço eletrônico

como representante da Força Sindical neste Estado.

Em  artigo  publicado  no  referido  “site”,  “As  centrais  e  a  estrutura  sindical”,  o

sindicalizado Danilo Pereira da Silva explica que os sindicatos foram, são e serão a

base da estrutura das centrais. Diante da tramitação na Câmara dos Deputados do

Projeto de Lei nº 2.260/2007, que altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que aprovou

a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, para tornar facultativa a contribuição

sindical, ele esclarece que há um papel a ser desempenhado por cada instituição,

acrescentando: “Às centrais está reservado o papel de discutir com o poder público

as grandes questões econômicas, como já vêm fazendo. A questão da taxa de juros,

os  impostos,  os  investimentos  públicos,  o  salário  mínimo  nacional  e  os  pisos

estaduais, as aposentadorias e Previdência, as políticas de educação e qualificação

profissional, de saúde e segurança pública”.
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Em decorrência  disso,  essa instituição está  voltada para  os  interesses de  seus

filiados, não beneficiando a população de forma generalizada. Assim, não atende ao

exigido pela Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade

pública, que estabelece, em seu art. 1°, que podem obter esse título as associações e

fundações constituídas no Estado com o fim exclusivo de servir desisteressadamente

à coletividade.

Assim,  a  declaração  de  utilidade  pública  objeto  do  projeto  de  lei  em  análise

contraria  a  legislação  vigente  por  referir-se  a  entidade  não  compreendida  entre

aquelas beneficiadas pela Lei n° 12.972, de 1998, n em identificada com o conceito de

utilidade pública.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 528/2011.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Cássio Soares -  André Quintão -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 543/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

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

Santa Margarida.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 543/2011 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Violeta Mageste Pereira à escola estadual de ensino fundamental situada na

Rua Duque de Caxias, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida.

Segundo  o  autor  da  matéria,  a  apresentação  do  projeto  atende  ao  anseio  do
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colegiado escolar daquela unidade e tem o objetivo de prestar uma homenagem a

Violeta  Mageste  Pereira,  considerada  educadora  exemplar,  além  de  cidadã

profundamente comprometida com a vida escolar e social daquela comunidade.

A homenageada  nasceu em  1912  e  estudou  nas  Escolas  Reunidas,  em  Santa

Margarida, e na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, em Ponte Nova. Concluiu o curso

Normal no Município de Manhuaçu. Posteriormente, casou-se e teve seis filhos.

Pessoa dinâmica, foi vereadora, presidente do apostolado, diretora e professora da

Escola  Estadual  Padre  Bento  de  Souza  Lima.  Excelente  professora  de  música,

ajudou  na  fundação  da  Banda  Lira  Margaridense.  Esforçada  e  caridosa,  estava

sempre disposta a ajudar a todos. 

Para  perpetuar  no  Município  de  Santa  Margarida  a  memória  dessa  dedicada

mestra, consideramos meritória e oportuna a pretensão do projeto de lei em análise. 

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 543/2011 em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 544/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 21/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental e médio situada no Município de São Lourenço.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  544/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Escola

Estadual São Francisco de Assis à escola estadual de ensino fundamental e médio
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situada  no  Presídio  de  São Lourenço,  localizado na Rua Ipiranga,  nº  170,  Bairro

Nossa Senhora de Fátima, nesse Município.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  pelos  serviços  prestados  à

coletividade,  evento  de  valor  histórico,  efeméride,  acidente  geográfico  ou  outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto  pelo  Chefe  do Poder  Executivo  Estadual,  a  quem cabe a  organização da

administração pública.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos o Substitutivo no 1, a

seguir  redigido, que tem por objetivo dar à matéria a forma adequada, segundo a

técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 544/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  São  Franc isco  de  Assis  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Presídio de São Lourenço, na

Rua Ipiranga, n° 170, Bairro Nossa Senhora de Fátim a, nesse Município.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 582/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 582/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.083/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba - ASAH -,

com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  582/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  dos  Amigos  dos  Hipertensos  de  Uberaba  -  ASAH  -,  com  sede  no

Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 5º do art. 10, que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que

tenha os mesmos fins e seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 582/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio

Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 593/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 35/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei  em epígrafe, que tem por objetivo alterar a denominação da

escola estadual  da Fazenda da Boa Vista,  situada no Município  de São João do

Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Vem

agora  a  este  órgão  colegiado  para  ser  examinada  preliminarmente  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  593/2011 tem por  finalidade dar  a denominação de Escola

Estadual Professora Maria Júlia Nunes de Oliveira à escola estadual da Fazenda Boa

Vista, localizada no Município de São João do Oriente.
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Inicialmente,  cabe  ressaltar  que  as  matérias  que  só  podem  ser  reguladas  pela

União,  de  interesse  nacional,  estão  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da

República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e de

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa

Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria  e  determina,  em  seu  art.  1º,  que  a  denominação  de  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado deve ser atribuída por lei. Em seu art. 2º, a

norma  estabelece  que  a  escolha  da  denominação  recairá  em  nome  de  pessoa

falecida,  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e  relevantes  serviços

prestados à coletividade, evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou

outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Importante esclarecer que, após construir as dependências de um estabelecimento

escolar, o Poder Executivo, por meio de decreto, cria a unidade estadual de ensino,

dando-lhe um nome para  identificação e determinando que ela  será autorizada a

funcionar  por  ato da Secretaria  de Estado de Educação,  após comprovadas suas

condições básicas materiais e de pessoal, além da existência de regimento escolar e

plano curricular.

Em decorrência disso, o projeto de lei em análise não altera o nome da escola, mas

lhe dá denominação oficial, de acordo com a escolha de seu Colegiado Escolar. Esse

equívoco será sanado por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.

Por  fim,  observe-se  que  a  Carta  mineira,  em  seu  art.  66,  não  reservou  a

denominação  de  próprios  estaduais  à  iniciativa  da  Mesa  da  Assembleia  ou  aos

titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo

adequada a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a

organização da administração pública.
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Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 593/2011 na forma do Substitut ivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à escola estadual da Fazenda Boa Vista, situada no Município de

São João do Oriente. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Maria Júlia Nunes de Oliveira

a  escola  estadual  da  Fazenda  Boa  Vista,  situada  no  Município  de  São  João  do

Oriente.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Cássio  Sores  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.029/2010,  visa  declarar  de  utilidade

pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bomba e Adjacências, com sede no

Município de Paraguaçu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  631/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Bairro  da  Bomba  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Paraguaçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  5º

determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação, bonificação ou vantagens; e o art.

27 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  a  fim  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 631/2011 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho dos Moradores do Bairro da

Bomba e Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.”.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 633/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,
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resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  no 4.949/2010,  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização da Vida - Avyva -,

com sede no Município de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  633/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação de Amparo e Valorização da Vida - Avyva -, com sede no Município de

Piumhi.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  nos  arts.  6º  e  20,

parágrafo  único,  que  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  serão

remunerados;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 633/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 113/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  em  epígrafe,  decorrente  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  679/2007,  acrescenta  o  art.  19-A à  Lei  nº

13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno. 

Compete  a  esta  Comissão  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal. 

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

analisou detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não

houve mudança legal superveniente que propiciasse nova interpretação, ratificamos o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“O projeto em exame pretende estabelecer que a concessão de outorga de direito

de uso de água superficial a um único usuário seja limitada ao volume máximo de 1/3

da vazão outorgável do corpo d’água a ser captado. Para tanto, pretende introduzir

regra específica na Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe sobre a política estadual de

recursos  hídricos  e  dá  outras  providências,  diploma  normativo  que  disciplina  a

concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos no Estado.

A pretensão de se incorporar à legislação estadual  condições e critérios  para a

concessão de tal outorga não contraria o ordenamento jurídico.

Com efeito, a medida visa a democratizar o acesso aos recursos hídricos, com o

objetivo  de  permitir  que  um  maior  número  de  usuários  possa  utilizá-los.  Nesse

sentido, a alteração proposta coaduna-se com o princípio do uso múltiplo das águas,

nos termos da Lei Federal nº 9.433, de 1997, e com a ordem econômica, conforme

dispõe o art. 170 da Constituição Federal. 
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Ressalte-se,  finalmente,  a  legitimidade  da  iniciativa  legislativa  parlamentar  para

apresentação de projeto de lei sobre a matéria com fundamento no art. 65, ‘caput’, da

Constituição do Estado.”

À  Comissão  de  Minas  e  Energia  caberá  o  exame  do  mérito  da  proposição,

oportunidade  na  qual  deverá  considerar  as  observações  de  ordem  conceitual  e

redacional,  bem  como  as  contribuições  acrescentadas  pela  Comissão  de  Meio

Ambiente ao examinar o Projeto de Lei nº 679/2007, na legislatura passada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 113/2011.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 386/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  230/2007,  autoriza  o  Poder

Executivo  a  criar  centros  de  auxílio  médico-ambulatorial  para  o  atendimento  às

pessoas portadoras da doença de Parkinson e do mal de Alzheimer.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

comissões competentes, para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

Cumpre assinalar que o projeto em estudo foi examinado na legislatura passada por

esta Comissão, ocasião em que recebeu parecer concluindo por sua antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, por razões de ordem constitucional e legal. Por

não  haver  alterações  constitucionais  que  justifiquem  novo  exame da  matéria  no
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âmbito de competência desta Comissão, mantivemos o entendimento anterior:

“A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a criar centros de

auxílio médico-ambulatorial no Estado para o atendimento às pessoas portadoras da

doença de Parkinson e da doença de Alzheimer. 

Conforme se depreende da justificação do projeto, tanto a doença de Parkinson

quanto a doença de Alzheimer afetam, atualmente, parcela significativa da população,

estando fortemente associadas à idade. Entretanto, em que pese à preocupação do

autor  da  proposição  com  os  usuários  dos  serviços  de  saúde  acometidos  pelas

referidas doenças, o caráter autorizativo da proposição deve ser questionado. Com

efeito, como já foi salientado reiteradas vezes por esta Comissão, a necessidade de

autorização legislativa decorre, tão somente, da Constituição, o que não é o caso.

Dessa  forma,  a  autorização  para  o  Poder  Executivo  criar  centros  médicos  na

estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, conforme objetiva o projeto em análise,

não encontra respaldo constitucional.

Quanto à criação de órgãos na estrutura do Executivo, a iniciativa para deflagrar o

processo legislativo é privativa do Governador do Estado, consoante o art. 66, III, ‘e’,

da Constituição do Estado. A esse respeito, observe-se que as normas constitucionais

que tratam da iniciativa  reservada para a deflagração do processo legislativo são

consideradas uma projeção específica do princípio da separação e independência

dos Poderes, segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.

Finalmente,  a  título de esclarecimento,  cumpre  ressaltar  que  os  portadores das

doenças de Parkinson e de Alzheimer já são devidamente atendidos pelo Sistema

Único de  Saúde –  SUS –,  merecendo,  nesse sentido,  destaque a Lei  Federal  no

10.741, de 1º/10/2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, que, em seu art. 15,

assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS, incluindo a

atenção especial às doenças que afetam sobretudo essa faixa etária, como é o caso

das anteriormente mencionadas”.

Ressalte-se,  finalmente,  por  ser  oportuno,  o  Programa  Mais  Vida,  do  governo

estadual,  que  tem  como  missão  implantar  uma  Rede  de  Atenção  à  Saúde  da

População Idosa no Estado. O Programa prevê a criação, com recursos do Tesouro

Estadual, de centros de referência – denominados Centros Mais Vida – em todas as

macrorregiões  do  Estado.  Esses  Centros  contarão  com  equipe  multidisciplinar  de
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saúde  para  dar  assistência  especializada  à  população  idosa  frágil,  encaminhada

pelos profissionais da Rede. Neles, terão prioridade de atendimento as pessoas com

80 anos ou mais e as pessoas com mais de 60 e menos de 80 anos que necessitam

de cinco ou mais medicamentos diferentes por dia. Serão atendidos ainda os idosos

com  internações  hospitalares  frequentes,  com  imobilidade  total  ou  parcial,  com

dificuldade  na  marcha,  com  incapacidade  cognitiva  (depressão,  demência),  além

daqueles que sofrem com doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson e o

mal de Alzheimer.

Vê-se, portanto, que o atendimento às pessoas portadoras da doença de Parkinson

e do mal  de Alzheimer  já integra  os  serviços da rede pública estadual,  conforme

pretendido pela proposição em análise.

Conclusão

Concluímos,  portanto,  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 386/2011.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 394/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 221/2007,  “desincorpora  da

classe de bens de uso especial e transfere para a classe de bens de uso dominial a

área e o imóvel do Estádio Governador Magalhães Pinto e autoriza sua concessão

administrativa de uso mediante licitação na modalidade concorrência”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examiná-la  em  seus  aspectos  de  juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei no 394/2011 determina, em seu art. 1o, a transferência da área e do

imóvel do Estádio Governador Magalhães Pinto da categoria de bens de uso especial

para a categoria de bens dominiais. O art. 2º autoriza o Poder Executivo a proceder à

concessão  administrativa  de  uso  aos  clubes  desportivos  do  Estado,  para  uso  e

exploração, pelo prazo de 30 anos, do complexo esportivo do Mineirão, bem como da

área por ele ocupada. Os demais preceitos prescrevem um conjunto de exigências a

serem  respeitadas  pelo  concessionário,  como  a  conservação  da  área  e  das

instalações em condições de perfeito atendimento de suas finalidades; a prestação,

em caráter permanente, de serviços eficientes aos usuários; a responsabilidade por

eventuais danos ou prejuízos que venham a ser causados ao poder público ou a

terceiros nas dependências do complexo esportivo em questão, bem como às redes

de luz, gás, telefone e esgoto, entre outras.

Inicialmente, cumpre salientar que o projeto em análise tramitou nesta Casa na

legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão analisou detalhadamente a

matéria  no  que  toca  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudança

constitucional  que  propiciasse  uma  nova  interpretação  da  matéria,  ratificamos  o

entendimento anterior.

O  projeto  de  lei  em  análise  reveste-se  de  várias  impropriedades  técnicas,  a

começar  por  seu  dispositivo  inaugural,  que  se  refere  equivocadamente  à

“desincorporação” do Mineirão da classe de bens de uso especial, transferindo-o para

a classe de bens de uso dominial, como se isso fosse necessário para viabilizar o

trespasse da administração do bem para terceiros. Ora, o fato de ocorrer afetação de

bem público não exclui a possibilidade de que esse seja objeto de contratação que

envolva a delegação dos serviços públicos a terceiros.

A proposição  se  refere  ainda  a  um  procedimento  licitatório  na  modalidade  de

concorrência, o que dificulta ainda mais a compreensão de seu conteúdo, pois, em

um  primeiro  momento,  cogita-se  do  uso  do  estádio  pelos  clubes  desportivos  do

Estado e, em um segundo momento, sua licitação, que pressupõe a disputa entre

todos os interessados em explorar o complexo esportivo do Mineirão.

Por  outro  lado,  para  além das impropriedades apontadas  e  tendo em vista um
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enfoque jurídico-constitucional,  impõe dizer que a proposição esbarra em óbice de

natureza intransponível, ao versar sobre matéria que se insere no campo de reserva

de iniciativa do Poder Executivo. De fato, a Carta mineira determina, explicitamente,

em seu art. 66, III, “e”, que constitui matéria de iniciativa privativa do Governador do

Estado  a  criação,  a  estruturação  e  a  extinção  de  secretaria  de  Estado,  órgão

autônomo e entidade da administração indireta.

A esse respeito, cumpre ressaltar que foi criada, no âmbito do Estado, a autarquia

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg –, por meio da Lei nº

3.410,  de  1965,  com  personalidade  jurídica  de  direito  público  e  autonomia

administrativa e financeira, atualmente vinculada à Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude.

A Ademg foi ainda objeto de tratamento legislativo pelas Leis Delegadas nºs 152, de

2007,  e  180,  de  2011.  A primeira  dispõe  sobre  sua  estrutura  orgânica  básica.  A

segunda determina que é finalidade da autarquia administrar direta ou indiretamente

estádios  próprios  ou  de  terceiros,  mediante  convênio,  contrato  ou  instrumento

congênere, observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Esportes e

da  Juventude,  competindo-lhe  apoiar  órgãos  e  entidades  governamentais  na

promoção  de  ações  que  visem  ao  desenvolvimento  de  atividades  esportivas,

artísticas,  culturais  e  de  lazer;  promover  e  incentivar  a  utilização  de  suas

dependências  para  práticas  esportivas,  artísticas,  culturais  e  de  lazer,  bem como

permitir  a  sua utilização para  práticas religiosas;  promover  obras de manutenção,

ampliação,  reforma,  recuperação  e  melhoramentos  dos  estádios  sob  sua

administração e exercer atividades correlatas.

Registre-se, por oportuno, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

por  meio da  Resolução no 79,  de 16/10/2009,  autorizou a empresa Estruturadora

Brasileira de Projetos S.A. a efetuar estudos técnicos e de viabilidade que poderão vir

a ser utilizados para subsidiar a reforma e a gestão do Estádio Magalhães Pinto,

visando à sua adequação para sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014, e

permitiu  que  outras  empresas  apresentem  estudos  técnicos  e  de  viabilidade

semelhantes.

Verifica-se, pois, que a proposição interfere diretamente na estrutura organizacional



1241
____________________________________________________________________________

do  Executivo,  ao  propor  o  trespasse  da  administração  do  Estádio  do  Mineirão  a

outros  responsáveis,  o  que  traria  como  implicação  prática  o  esvaziamento  das

atividades da Ademg, entidade legalmente constituída precisamente para administrar

o referido complexo esportivo. Alteração dessa natureza somente se torna legítima se

partir do Chefe do Poder Executivo, segundo o mencionado preceito constitucional,

pois essa autarquia integra a administração indireta do Estado, estando vinculada ao

Poder administrador.

Dessa  forma,  o  Legislativo  estadual  não  está  constitucionalmente  habilitado  a

apresentar projeto de lei nos termos propostos, sob pena de usurpar competência do

Governador  do  Estado,  o  que  caracteriza  violação  inequívoca  do  princípio  da

separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República e no art. 6º

da Carta mineira.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 394/2011.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 400/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 207/2007, dispõe sobre a aplicação dos

recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei

Federal  nº  10.336,  de  2001,  nos  serviços  de  transporte  público  e  dá  outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.
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Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que proposições idênticas tramitaram nesta Casa em

legislaturas passadas, a saber, os Projetos de Lei nºs 3.041/2006 e 207/2007. Em

ambos os casos, esta Comissão analisou minuciosamente a matéria no tocante ao

juízo de admissibilidade. Como não houve mudança constitucional que propiciasse

uma  nova  interpretação  da  matéria,  somos  conduzidos  a  reproduzir,  nesta  peça

opinativa, a argumentação utilizada na ocasião:

“A proposição dispõe sobre aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção

no Domínio Econômico - Cide -, instituída pela Lei Federal nº 10.336, de 2001. Essa

contribuição tem por fato gerador a importação e a comercialização de petróleo e

seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível. De acordo

com o projeto, 30% dos recursos da mencionada contribuição serão destinados, em

Minas Gerais, à melhoria da infraestrutura dos serviços de transporte público.

A mencionada  lei  federal  determina,  nos  incisos  I  a  III  do  §  1º  do  art.  1º,  a

destinação dos recursos oriundos do recolhimento da Cide. Além de estabelecer a

sua finalidade, o citado § 1º também define que o produto da contribuição terá a sua

destinação prevista na Lei Orçamentária. 

No que tange especificamente a esta matéria, a Constituição da República dispõe,

no ‘caput’ do art.  149, que ‘compete exclusivamente à União instituir contribuições

sociais,  de  intervenção  no  domínio  econômico  e  de  interesse  das  categorias

profissionais  ou  econômicas,  como  instrumento  de  sua  atuação  nas  respectivas

áreas’.  Ainda  sobre  o  assunto,  o  §  2º  do  mesmo  dispositivo  estabelece  que  as

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as

receitas  decorrentes  de  exportação  e  incidirão  sobre  a  importação  de  produtos

estrangeiros  ou  serviços.  Tais  contribuições  poderão  ter  alíquotas  ‘ad  valorem’ e

específica. No primeiro caso, a alíquota tem por base o faturamento, a receita bruta

ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Já no segundo, a

base é a unidade de medida adotada.

A Carta Magna, no § 4º do art. 177, prescreve que a lei que instituir contribuição de

intervenção  no  domínio  econômico  relativa  às  atividades  de  importação  ou

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
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combustível deverá atender às exigências do mencionado preceito,  entre as quais

citamos a possibilidade de a alíquota da contribuição ser diferenciada por produto ou

uso, reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o

princípio  da  anterioridade,  previsto  no  art.  150,  III,  ‘b’,  da  Lei  Maior.  Ademais,  o

dispositivo atinente à Cide prevê que os recursos arrecadados 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 e ao financiamento de programas

de infraestrutura de transportes. 

Quanto à forma de utilização dos recursos pelo Poder Executivo do Estado, após a

realização  do  repasse  pela  União  da  parte  que  lhe  cabe,  cumpre  informar  que

somente a Lei Orçamentária poderá versar sobre a matéria. Conforme disposto no

art. 157 da Carta mineira, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal

referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração

e o orçamento de investimento das empresas em que o Estado detenha a maioria do

capital  votante.  Integrará  a  Lei  Orçamentária  o  demonstrativo  específico  com  o

detalhamento  das  ações  governamentais  em  nível  mínimo  de  objetivos  e  metas,

fontes de recursos, natureza da despesa, órgão ou entidade responsável pela sua

realização ou beneficiário dos recursos, identificação dos investimentos, por região do

Estado,  e  identificação,  de  forma  regionalizada,  dos  efeitos,  sobre  as  receitas  e

despesas, das isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,

tributária ou creditícia”.

Vê-se, pois, que a proposição em análise contém vício jurídico insanável,  sendo

incompatível com o ordenamento constitucional vigente, fato que compromete sua

tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 400/2011.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Rosângela Reis - André

Quintão - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 519/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 519/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel  com área de 3.000m² situado no

Bairro São Miguel, nesse Município, e registrado sob o nº 839, a fls. 161 do Livro 3-A,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barão de Cocais. 

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  além  da  referida  autorização,  a

existência de interesse público devidamente justificado. 

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel

destina-se  a  abrigar  projetos  esportivos  e  sociais  públicos,  beneficiando  toda  a

comunidade de Barão de Cocais.

Ainda  em  defesa do  interesse  coletivo,  o  art.  3º  do  projeto  dispõe  que  o  bem

reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Embora  não haja  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em  análise  nesta  Casa,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que suprime seu art. 2º, que

estabelecia que, em contrapartida, o Município de Barão de Cocais doaria ao Estado

a  área  de  19.006m²  situada  no  local  denominado  Fazenda  Sapé  ou  Itajuru,  na
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Estrada Itajuru, nº 500, onde está localizada a cadeia pública. 

Em  decorrência  dessa  alteração,  faz-se  necessário  também  alterar  o  art.  3º,

suprimindo de seu texto a menção ao art. 2º.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 519/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º e a expressão “ou não for cumprida a obrigação prevista no art.

2º”, do art. 3º. 

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 664/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 583/2007, “dispõe sobre a criação de Áreas de

Risco Ambiental e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de

Fiscalização Financeira  e Orçamentária,  para  receber  parecer,  nos termos do art.

188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Incumbe-nos  examinar  a  matéria  nos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

analisou detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não

houve mudança legal superveniente que propiciasse nova interpretação, ratificamos o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:
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“O  projeto  em  exame  pretende  instituir  Áreas  de  Risco  Ambiental,  assim

consideradas  as  localidades  em  que  há  possibilidade  de  ocorrência  de  danos

ambientais de grandes proporções para uma população ou um ecossistema, como,

por exemplo, áreas onde há cruzamento de rodovia com curso hídrico utilizado para

abastecimento público de água.

Segundo a proposição, ao Poder Executivo caberá determinar as Áreas de Risco

Ambiental,  que  deverão  ter  sinalização  adequada,  bem  como  dispor  de  postos

telefônicos e de obras destinadas à prevenção de acidentes.

Passamos à análise do projeto.

A Constituição Federal, no art. 24, VI, §§ 1º a 4º, insere o tema ambiental entre as

matérias de legislação concorrente dos Estados, da União e do Distrito Federal. À

União cabe  a  edição de normas  gerais,  e  aos  Estados  incumbe  a  expedição de

normas suplementares. Nos termos do § 3º do mencionado dispositivo, “inexistindo lei

federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,

para atender a suas peculiaridades”.

No âmbito da legislação federal, não encontramos normas voltadas para as Áreas

de  Risco  Ambiental.  Portanto,  a  pretensão de instituir  tais  Áreas  enquadra-se  na

hipótese normativa prevista no § 3º do art. 24 da Constituição Federal.

Ressalte-se, também, a inexistência de óbice à iniciativa parlamentar, no caso em

tela.

Informamos que, para aperfeiçoarmos o projeto, apresentamos, na conclusão deste

parecer, as Emendas nºs 1 e 2. 

A Emenda nº 1 propõe a substituição da expressão “Áreas de Risco Ambiental” pela

expressão  “Áreas  de  Risco  para  o  Meio  Ambiente”,  por  ser  esta  a  denominação

tecnicamente mais adequada, como demonstrou a Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, quando da apreciação do Projeto de Lei nº 803/2003.

A  Emenda  nº  2  suprime  o  art.  5º  do  projeto  para  corrigir  o  vício  de

inconstitucionalidade de fixação de prazo para  o  Poder  Executivo  regulamentar  a

futura lei. No entendimento da mais alta Corte de Justiça do País, essa medida viola o

princípio da separação dos Poderes. Ressaltamos que é dever do Executivo expedir

decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, de conformidade com o art. 84,
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IV, da Constituição Federal.”

Acrescentamos à Emenda nº  2,  apresentada originalmente ao Projeto de Lei  nº

583/2007,  a  supressão  também  do  art.  4º  da  proposição,  por  desnecessário,

conforme  entendimento  do  Supremo Tribunal  Federal  expresso,  por  exemplo,  no

julgamento da ADI 165, que declarou a inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62

da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Ressaltamos finalmente que o exposto não deve prejudicar o necessário exame do

mérito  da  proposição,  que  será  oportunamente  objeto  de  rigorosa  avaliação  da

Comissão de Meio Ambiente desta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  664/2011  com  as  Emendas  nºs 1  e  2,  a  seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  texto  do  projeto,  a  expressão “Áreas  de  Risco Ambiental”  pela

expressão “Áreas de Risco para o Meio Ambiente”.

EMENDA Nº 2

Suprimam-se os arts. 4º e 5º.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 692/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.662/2009, “dispõe sobre a afixação, nas salas

de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio, de informações sobre

os números de telefones de serviços de emergência”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  oportunidade em que esta Comissão apreciou  detidamente  a

matéria no tocante ao juízo de admissibilidade e apresentou substitutivo. Como não

houve alteração constitucional posterior que propiciasse uma nova interpretação do

projeto,  passamos  a  reproduzir,  nesta  peça  opinativa,  a  argumentação  jurídica

utilizada na ocasião:

“A proposição sob comento  torna  obrigatória  a afixação,  nas salas  de  aula  das

escolas de ensino fundamental e médio, em locais de fácil acesso e visibilidade, de

informações sobre os números de telefones de serviços de emergência. Constarão

dessa lista os números de telefones da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu

-, do Disque-Denúncia e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

Ademais,  o  projeto  fixa  o  prazo  de  90  dias  para  a  regulamentação  da  lei  pelo

Executivo.

Embora o projeto estabeleça medidas administrativas no âmbito das escolas  de

ensino fundamental e médio - o que pode levar o intérprete a entender que se trata de

norma  de  cunho  educacional  propriamente  dito  -,  o  objetivo  da  proposição  é

assegurar  aos  alunos  desses  estabelecimentos  de  ensino  o  direito  à  informação.

Essa prerrogativa básica do cidadão está explicitamente assegurada no inciso XXXIII

do art. 5º da Constituição da República, o qual assegura a todos o direito de receber

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. 

Além da prerrogativa constitucional do Estado de legislar, concorrentemente com a

União, sobre educação e cultura, nos termos do art. 24, IX, da citada Carta Política,

caso em que as normas estaduais devem guardar fidelidade com as normas gerais

emanadas  da União,  o  Estado tem o  dever  constitucional  de atuar  na segurança

pública, que é direito de todos, conforme prescreve o ‘caput’ do art. 144 da Lei Maior. 

Assim, a par de efetivar o direito à informação, que é de índole constitucional, o
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projeto  envereda  para  a  seara  da  segurança  pública,  ao  disponibilizar  os  meios

necessários  para a atuação dos órgãos responsáveis  pela preservação da ordem

pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  (Polícia  Civil,  Polícia  Militar  e  Corpo  de

Bombeiros Militar) e pela assistência à saúde, como é o caso do Samu. 

Apesar de as instituições de ensino desfrutarem de autonomia para organizar suas

próprias  atividades,  nada  impede  ao  legislador  estadual,  antecipadamente,

estabelecer comandos que vinculem esses estabelecimentos, principalmente por se

tratar de norma de cunho informativo que visa densificar o princípio constitucional do

direito à informação. Acresça-se a isso o fato de que, no Brasil, em razão de questões

culturais,  a  maioria  das  pessoas  desconhece  seus  direitos  básicos,  o  que

compromete o pleno exercício da cidadania, o qual pressupõe participação no sentido

mais amplo da palavra. Sob essa ótica, não há como negar  que o projeto vai  ao

encontro da cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Entretanto,  o  projeto  contém  dois  vícios  passíveis  de  correção.  O  primeiro  diz

respeito à exigência de afixação desses números de telefones nas salas de aulas das

escolas, ao passo que o segundo refere-se à previsão de regulamentação da matéria

pelo Poder Executivo. 

Entendemos que o local específico onde serão afixadas essas informações deve

ficar a cargo de cada estabelecimento de ensino, contanto que tal escolha incida em

local de fácil visibilidade para os alunos. Portanto, cabe à direção da escola optar pelo

local mais adequado à afixação dessas informações, não cabendo ao legislador fazer

as vezes do administrador para decidir sobre a matéria.

Quanto  à  competência  para  regulamentar  lei,  trata-se  de  uma prerrogativa  que

decorre diretamente da Constituição, não havendo necessidade de inserção formal

dessa atribuição no texto do projeto. Para corrigir esses equívocos, apresentamos o

Substitutivo nº 1”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 692/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a afixação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, de
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informações sobre os números de telefones de serviços de emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As escolas de ensino fundamental  e médio afixarão, em locais de fácil

acesso e visibilidade,  informações sobre os  números de telefones de serviços de

emergência.

Parágrafo único - A lista de que trata o “caput” deste artigo conterá os números de

telefones da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros

Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, do Disque-Denúncia

e das delegacias especializadas no atendimento à mulher. 

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 724/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 724/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.230/2008,  “torna  obrigatória  a

disponibilização  de  serviço  gratuito  de  teleatendimento  pelas  empresas  que

mantenham serviço de atendimento ao cliente”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2008,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar,  preliminarmente,  a  juridicidade,  a

constitucionalidade e a legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, nos termos do seu art. 1º, obriga as empresas de grande

porte que atuam no Estado de Minas Gerais e mantêm o Serviço de Atendimento ao

Cliente - SAC - a disponibilizar serviço gratuito de teleatendimento. Consoante seu

art.  2º,  o  disposto  na  proposta  aplica-se  também  às  instituições,  empresas  e

fundações, quer públicas, quer privadas. O art. 3º, por sua vez, diz que a futura lei
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poderá ser regulamentada para garantia de sua fiel execução. 

Segundo o autor da proposta,  é dever das empresas oferecer aos clientes uma

linha telefônica de acesso gratuito para atender às suas reivindicações e prestar-lhes

esclarecimentos.  Entende,  ademais,  que  não  faz  sentido  o  consumidor  se  ver

obrigado a pagar por ligação telefônica de teleatendimento, sobretudo porque, muitas

vezes,  o  tempo necessário ao  atendimento  é longo e permeado por  “incessantes

propagandas de produtos ou serviços” ofertados pelas empresas. 

Vale destacar que, na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

2.230/2008,  tendo  recebido  parecer  pela  constitucionalidade,  mediante  a

apresentação de substitutivo. Como não houve mudanças constitucionais posteriores,

ratificamos o posicionamento jurídico adotado naquela ocasião. 

“Do ponto de vista formal, não há óbice à tramitação da matéria, a qual se encontra

inserida no campo da competência suplementar estadual, conforme se infere do art.

24  da  Constituição  da  República.  Além  do  mais,  a  iniciativa  legislativa  está

franqueada a qualquer parlamentar, à vista do disposto no art. 66 da Constituição do

Estado.

No que tange ao conteúdo, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República

atribui ao Estado o dever de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

Por seu turno, a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, (Código de Proteção e Defesa do

Consumidor), dando concretude ao comando constitucional, fixou vários dispositivos

que asseguram ao consumidor o direito de se informar sobre o que compra. No art.

6º,  por  exemplo,  fica  estatuído  que  é  direito  básico  do  consumidor  a  informação

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os

riscos que apresentem. O art. 8° da mesma lei deter mina que os produtos e serviços

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança

do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua

natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as

informações necessárias e adequadas a seu respeito. O art. 31 diz que a oferta e a

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
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quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros

dados,  bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentam  à  saúde  e  à  segurança  do

consumidor.

Esses  e  outros  dispositivos  do  referido  Código  confirmam  quanto  é  importante

informar, de maneira adequada, o consumidor. Entretanto, é preciso atentar para o

impacto que medidas como a que ora se examina causam na realidade social. Afinal,

o art. 170 da Constituição da República estabelece que a ordem econômica se funda,

entre outros princípios, no da livre iniciativa.

O  serviço  de  teleatendimento  envolve  custos  que  serão  suportados  pelo

empreendedor  privado.  Se,  por  um lado,  é possível,  à  luz do princípio  da função

social  da  propriedade  e  em  benefício  da  proteção  ao  consumo,  obrigar  as

organizações particulares  a  suportar  determinadas despesas,  por  outro  lado deve

haver  muita  prudência  na  sua  fixação,  para  não  onerar  pesadamente  os

investimentos feitos no País. O excesso de exigências legais, muitas delas gerando

gastos,  não  só  pode  provocar  elevação  de  preços  de  produtos  e  serviços,  mas

também  causar  retração  das  atividades  econômicas  e,  em  consequência  disso,

desemprego. 

Mesmo que se diga que a proposta em epígrafe tem abrangência restrita,  esse

argumento  não  pode  ser  negligenciado.  Afinal,  ela  contribui  para  a  formação  de

precedentes  que,  repetidos  em  larga  escala,  haverão  de  produzir  impacto

considerável na ordem econômica não só do Estado, mas também do País.

Em sistemas jurídicos que asseguram a livre iniciativa, às empresas que pretendem

se destacar no mercado, atendendo de forma exemplar o consumidor, incumbe fazer

os investimentos que julgarem necessários para oferecer um bom atendimento. O

Estado não deve chegar ao ponto de substituir o empreendedor privado nas suas

obrigações empresarias.

Somente  aspectos  do  fornecimentos  de  bens  e  serviços  ligados  à  segurança

negocial é que justificam intervenções legislativas onerosas para os fornecedores. Em

razão disso, sugerimos que seja dosada a abrangência da regra central da proposta

em exame. Afigura-se mais razoável obrigar as empresas a criar o teleatendimento

gratuito apenas se elas não dispuserem, na localidade onde atuam, de escritórios

para atendimento ‘in loco’ do consumidor.
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Ademais, não há, na proposta em exame, uma definição do que seja empresa de

grande porte, conceito esse que precisa alinhar-se ao que dispõe a legislação federal

sobre o assunto, pois que o direito comercial ou empresarial, nos termos do art. 22 da

Constituição  da  República,  é  matéria  de  competência  privativa  da  União.  Nesse

sentido, a proposta também merece reparos, para o que nos valemos do conceito de

empresa de grande porte veiculado na Lei Federal nº 10.165, de 27/12/2000, a qual

altera  a  Lei  nº  6.938,  de  31/8/81,  que  dispõe  sobre  a  política  nacional  do  meio

ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e  aplicação  e  dá  outras

providências. É bom lembrar que o conceito plasmado na referida lei já foi utilizado

nesta Assembleia Legislativa em outras oportunidades, como à época da discussão e

da  votação  da  Lei  nº  14.940,  de  29/12/2003,  que  instituiu  o  Cadastro  Técnico

Estadual  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos

Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais

- TFAMG.

Por outro lado, a redação do art. 2º do projeto em exame traz a dificuldade para se

precisar que tipos de sociedades ou entidades também estarão abrangidas pela lei.

Em se tratando de associações ou sociedades sem fins lucrativos, a medida é por

demais exacerbada, contrariando o princípio da razoabilidade, inserto no § 1º do art.

13 da Constituição do Estado.  É possível que a despesa acarretada pela medida

proposta inviabilize o trabalho de muitas instituições cujo propósito não é produzir

lucros para eventuais associados, mas contribuir socialmente, por meio de ações de

caráter filantrópico. 

No que tange às entidades públicas, a situação é semelhante. Além de faltar-lhes o

intuito lucrativo, são elas custeadas com recursos do erário. Nesses casos, há uma

série  de  fatores  a  serem  ponderados,  sendo  que  o  principal  deles  relaciona-se,

igualmente,  ao custo do serviço, que pode ser majorado em função da obrigação

contida na proposta. Os serviços públicos são essenciais.

De outra parte, a criação de obrigações para órgãos ou entidades da administração

indireta estadual, justamente porque interfere na sua estruturação, é matéria que fica

como de iniciativa privativa do Governador do Estado, à vista do disposto na alínea ‘e’

do inciso III do art. 66 da Constituição mineira.”
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Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 724/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória  a disponibilização de serviço gratuito  de teleatendimento pelas

empresas que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de grande porte que desempenham atividades no Estado e

não mantêm escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor ficam obrigadas a

disponibilizar serviço gratuito de teleatendimento.

Parágrafo único - Entende-se por empresa de grande porte a pessoa jurídica ou o

empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que

tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com os comunistas brasileiros e com o Partido Comunista do

Brasil  -  PCdoB -  pelos  89 anos de sua fundação (Requerimento nº  232/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Carmelo São José,  de Passos, pelos 60 anos de sua

fundação (Requerimento nº 246/2011, do Deputado Cássio Soares);

de solidariedade com a comunidade japonesa pelas perdas humanas e materiais

causadas pela tragédia natural  ocorrida no Japão (Requerimento nº  258/2011,  do

Deputado Doutor Viana);

de pesar  pelo falecimento do Sr.  Dalton Moreira Canabrava,  ex-Deputado desta

Casa (Requerimento nº 260/2011, dos Deputados Doutor Viana e Sávio Souza Cruz);
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de  congratulações  com  o  Sr.  Djalma  Morais,  Presidente  da  Cemig,  pelo

recebimento  da  Medalha  Lucas  Lopes,  outorgada  pela  Sociedade  Mineira  de

Engenheiros (Requerimento nº 261/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Fernandes Filho pelo lançamento de seu livro de

memórias "Minha Candeia" (Requerimento nº 263/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 267/2011, do Deputado Luiz

Henrique);

de pesar pelo falecimento do Sr. Konstantin Christoff (Requerimento nº 268/2011,

do Deputado Luiz Henrique e outros);

de congratulações com a Terceira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 75 anos de

sua fundação (Requerimento nº 295/2011, do Deputado Anselmo José Domingos);

de congratulações com a Associação das Caminhantes da Estrada Real pela posse

de sua diretoria (Requerimento nº 304/2011, do Deputado Jayro Lessa); 

de congratulações com o Sr. Ricardo Bastos Peres por sua eleição para o cargo de

Presidente  da  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Teófilo  Otoni  -  Acito

(Requerimento nº 321/2011, do Deputado Neilando Pimenta);

de  aplauso à  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo dos  Comerciantes  de

Confecções de Passos Minas Gerais  Ltda.  pelos  resultados obtidos recentemente

(Requerimento nº 333/2011, do Deputado Cássio Soares);

de  aplauso  ao  Ministério  da  Saúde  pela  realização  do  encoleiramento  de  cães

abandonados,  com  a  utilização  da  coleira  Scalibor,  para  fins  de  estudo  de  sua

efetividade (Requerimento nº 335/2011, do Deputado Fred Costa);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Alencar Gomes da Silva, ex-Vice-Presidente

da República, ocorrido em 29/3/2011, em São Paulo (SP) (Requerimento nº 336/2011,

do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 128ª Cia ESP-22º BPM

e  na  6ª  Cia  ESP-1º  BPM,  pelo  trabalho  que  resultou  na  desarticulação  de  uma

quadrilha que arrombou imóveis nesta Capital, durante o Carnaval (Requerimento nº

384/2011, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Questões  de  ordem  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e

Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total

à Proposição de Lei nº 20.342; discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da

discussão; votação secreta; manutenção - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

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

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

- Delvito  Alves -  Doutor  Viana -  Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  - Duílio de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio -  Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  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 -

Paulo Lamac - Rogério Correia - Romeu Queiroz - 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  20h14min,  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

Ata

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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, formulo questão de ordem sobre a

correta aplicação do art. 173, § 2º do Regimento Interno. Está tramitando nesta Casa,

na pauta de hoje, o Projeto de Lei nº 359/2011, que proíbe o pagamento de pensões

e aposentadorias aos agentes públicos que menciona, de autoria do Deputado Paulo

Guedes, do Bloco Minas sem Censura. Esse projeto foi publicado no Minas Gerais,

no  dia  25/3/2011,  com  o  seguinte  despacho,  para  o  qual  chamo  a  atenção  do

Presidente  e  dos  nobres  Deputados:  “Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente pelo Governador do Estado e conclui-se pelo pedido de anexação ao

Projeto de Lei  nº  4/2011, nos termos do § 2º,  do art.  173 do Regimento Interno”.

Vejam bem: Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Governador

do  Estado.  Por  haver  sido  apresentada  anteriormente  pelo  governo  do  Estado,

anexou-se a ela o projeto do Deputado Paulo Guedes. É exatamente a isso que se

refere  a  constatação  da anexação  do  projeto,  simplesmente  porque o  projeto  do

governo foi enviado primeiro e anexou-se a ele o projeto do Deputado Paulo Guedes.

O artigo do Regimento Interno desta Casa citado no despacho tem o seguinte teor:

“Art.  173 -  O Presidente da  Assembleia  só receberá proposição que satisfaça os

seguintes  requisitos:  (...)  §  2º  -  Verificada,  durante  a  tramitação,  identidade  ou

semelhança,  as  proposições  posteriores  serão  anexadas,  por  determinação  do
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Presidente  da  Assembleia,  de  ofício  ou  a  requerimento,  à  primeira  proposição

apresentada,  que prevalecerá,  salvo  no  caso de iniciativa  privativa”.  Portanto,  Sr.

Presidente,  o fundamento da anexação se baseou no fato de o Projeto de Lei nº

4/2011, de autoria do Governador do Estado, ter sido apresentado anteriormente ao

do Deputado Paulo Guedes. Ocorre, no entanto, que o Projeto de Lei do Deputado

Paulo Guedes,  apesar  de ter  recebido  numeração superior  ao  do Governador,  foi

protocolado  nesta  Casa  no  dia  2/2/2011,  enquanto  o  projeto  do  Governador  foi

protocolado no dia 7/2/2011, cinco dias após o Deputado Paulo Guedes protocolar o

projeto na Assembleia. Assim, questionamos por que não foi realizada a anexação do

Projeto  de  Lei  enviado  posteriormente  pelo  Governador  do  Estado  ao  projeto  do

Deputado  Paulo  Guedes  para  a  correta  aplicação  do  art.  173,  §  2º,  citado  no

despacho. Quero chamar a atenção do Presidente e dos nobres Deputados nesta

questão de ordem, porque o único argumento apresentado para anexar o projeto do

Deputado Paulo Guedes ao do governo foi que o Deputado apresentou o projeto

posteriormente  ao  governo,  e  não  foi  o  que  aconteceu.  Houve  um  erro  de

interpretação, porque o Deputado Paulo Guedes apresentou o projeto no dia 2, e o

governo, apenas no dia 7. Portanto, a questão de ordem que faço, Sr. Presidente, é

que o projeto retorne à Comissão de Constituição e Justiça na ordem aqui posta da

entrada dos projetos, ou seja, que o projeto do Governador do Estado seja anexado

ao do Deputado Paulo Guedes.  Por  fim, queria ressaltar  que o nosso Bloco -  as

Bancadas do PT, PCdoB, PMDB e PRB - é favorável ao projeto no que diz respeito ao

seu  conteúdo:  extinguir  as  aposentadorias  de  ex-Governadores,  filhos  e  viúvas.

Somos tão favoráveis que o próprio PT, por três vezes, apresentou projeto idêntico a

esse, por meio da Deputada Maria José Haueisen, hoje Prefeita de Teófilo Otôni. Em

duas vezes, o projeto não foi votado por discordância em relação à possibilidade de

constitucionalidade, sempre pelo bloco composto pela maioria do governo hoje. Na

terceira  vez em  que foi  apresentado,  ainda  pela  Deputada Maria  José Haueisen,

também  o  bloco  que  hoje  congrega  a  maioria  do  governo  se  colocou  contrário.

Achamos um avanço o Governador ter mudado de opinião, e esperamos que o Bloco

do governo também, mas isso não faz com que o governo tenha a iniciativa do projeto

apresentado primeiro por um Deputado do nosso Bloco. Então, reivindicamos que a
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autoria do projeto que extingue as aposentadorias dos futuros Governadores, viúvas

e filhos seja do Deputado Paulo Guedes. É essa a questão de ordem, Sr. Presidente.

Como o projeto está na pauta de hoje, solicitamos a V. Exa. que ele seja retirado e

volte à sua tramitação normal.

O  Deputado Durval  Ângelo  -  Eu  gostaria  de  afirmar  que esta  Casa já  tem  um

episódio  de  exceção  nessa  questão,  um  ilustre  episódio  que  só  a  dignifica.  Foi

quando da tramitação do projeto que concedia incentivo  fiscal  para  empresa que

contratasse preso ou egresso. Eu mesmo apresentei projeto semelhante a esse no

tocante ao ICMS, durante quatro vezes. E a Comissão de Constituição e Justiça, por

meio da competente assessoria do nosso Secretário-Geral, José Geraldo, com sua

equipe, muito dileta e preocupada com a constitucionalidade, de forma correta emitiu

parecer pela inconstitucionalidade. Quando da tramitação do projeto de V. Exa.,  o

governo veio ao seu socorro, já prevendo que V. Exa. seria este grande Presidente do

Poder  Legislativo,  apresentando  um  semelhante  ao  que  V.  Exa.  apresentou,

garantindo e revestindo o projeto de constitucionalidade. O Deputado Paulo Guedes

está em uma exceção tão digna, tão brilhante, já tomada nesta Casa, do parecer de

constitucionalidade, que é a companhia de V. Exa. numa tramitação semelhante, que

nada  mais  que  considerarmos  o  mesmo  peso,  a  mesma  medida,  e  termos  um

Regimento Interno que vale para Chico e para Francisco. Penso ser uma companhia

boa. Diremos que o Deputado Paulo Guedes está quebrando, pela segunda vez, a

tradição  desta  Casa,  estando  junto  com  o  Presidente.  Por  sinal  são  dois

companheiros  de  Mesa  da  Assembleia  Legislativa.  Poderíamos  resolver  isso.  A

sociedade quer que votemos esse projeto. É um projeto bom, vamos garanti-lo, e o

Deputado Paulo Guedes seguiu a tradição da Maria José Haueisen, que, por duas

vezes, apresentou projeto semelhante, rejeitado pelo Poder Legislativo. 

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - A atitude de V. Exa. naquele momento,

Deputado Durval, é realmente merecedora do nosso elogio. V. Exa. sempre se pautou

pelo  compromisso,  sobretudo  com  as  bandeiras  sociais  de  Minas  Gerais.  A

Presidência responderá à questão de ordem oportunamente e desde já decide que o

Projeto  de  Lei  nº  4/2011  somente  será  reinserido,  Deputado Rogério  Correia,  na

Ordem do Dia  das próximas  reuniões depois  de respondida a questão de ordem
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apresentada. Informo também ao Plenário que já se encontra na mesa requerimento

de adiamento da discussão do referido projeto nesta reunião.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos  entre  as  Lideranças  sobre  a  apreciação  da  matéria  constante  na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei nº 20.342, que autoriza o Instituto Mineiro de Gestão de Águas -

Igam - a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais -

Cepasa -, com sede no Município de Unaí, o imóvel que especifica. Designado relator

em Plenário, o Deputado Neider Moreira opinou pela manutenção do veto. Continua

em discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio, que

ainda dispõe de 58 minutos e 40 segundos.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, aqui

estamos para discutir o Veto do Governador à Proposição de Lei n° 20.342, que se

refere à doação ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais -

Cepasa -, com sede no Município de Unaí, do imóvel que especifica. O Governador,

em suas razões do veto, diz, com muita tranquilidade - e nós concordamos -, que a

doação seria para uso particular, o que é vedado por lei. Fazemos esta discussão,

mas ela poderia ser um pouco mais ampla quando se fala do Igam, que é o Instituto

das Águas de Minas Gerais. Há uns dois anos e meio ou três anos, o governo criou

uma comissão para estudar todas as formas de arrecadação, no que está até correto.

E chegaram à conclusão de que cobrar taxa de cisterna seria uma boa arrecadação

para o Estado de Minas Gerais. Aqui levantei várias questões e, na minha região, eu

dizia ao pessoal: não gaste dinheiro para registrar sua cisterna porque não existe a

mínima  lógica  nessa  cobrança  do  governo.  E  o  mais  grave  era  que  tínhamos

informações de que o Igam cobraria R$680,00 por cada cisterna, indiferentemente se

tinha  muita  água,  pouca  água  ou  água  nenhuma.  Tinha  a  certeza  de  que  o
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Governador  Aécio  Neves  não  permitiria  que  isso  acontecesse.  Levantamos  essa

questão várias vezes,  e alguém ainda queria defender.  Fizeram o cadastro e não

cobraram por enquanto. É mais ou menos como quando votamos o IPVA para avião e

o IPVA para canoas. Aquelas canoas que ficam lá no Rio Grande, naquela região de

vocês, do Dr. Hely, à beira do lago. Alguém deu a ideia ao governo de cobrar IPVA

daquelas canoinhas. Está na lei, e até hoje não foi revogado. Falávamos que era um

equívoco e éramos considerados como oposição. 

Também o governo passado, que está tendo sequência, mandou para esta Casa

um projeto que estabelecia que, para chamar a polícia, a pessoa precisava pagar

uma taxa. Mas como pagar uma taxa numa sexta-feira à tarde? Era preciso pagar

para  a  polícia  atender  a  uma  ocorrência.  Isso  aconteceu  nesse  governo,  e

levantamos a discussão várias vezes. Até virou um pouco de chacota. Dizíamos que,

quando fôssemos assaltados, devíamos falar para o ladrão: “Olha, espera eu ir ao

banco pagar a taxa para chamar a polícia”.

Com o Igam  ocorreu  a  mesma coisa,  tanto  que,  agora,  ouvimos  um  boato  do

governo - aliás, não sabemos se houve algo importante - sobre a extinção do Igam e

a colocação de todos num órgão só, que seria a supersecretaria. Essa foi a grande

discussão, mas parece que o governo deu uma recuada, porque, em alguns casos,

principalmente no caso de o IEF se juntar ao Igam, discutimos se isso seria uma

queima de arquivo, porque o IEF estava cheio de problemas. Houve várias ações da

polícia; fizemos aqui várias denúncias. Inclusive, o IEF...

Olhem que loucura, a que ponto chegam as pessoas que rodeiam o governo! Às

vezes o Governador paga a conta, mas não sabe nem o que está acontecendo. Mas

nós denunciamos, e o IEF e essa turma recuaram. Eles iriam colocar um “chip” em

cada caminhão de carvão. Era um investimento da ordem de - se não me engano -

R$38.000.000,00. Para quê? Foi isso que discutimos: para que colocar esses “chips”?

Como se vai fiscalizar um caminhão que vem do Paraguai com carvão ou que vem de

Mato  Grosso?  Como  ele  entrará  em  Minas  Gerais?  Quando  levantamos  essa

discussão,  o  pessoal  dizia  que  o  fazíamos  porque  éramos  da  Oposição.  Não,

levantamos pontualmente essa situação, e o governo deu uma recuada.

Querem saber de outra situação que levantei e ficou todo o mundo apavorado, mas
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o governo tomou rumo? A dos carros de fiscalização das rodovias de Minas Gerais

que tinham placa de São Paulo. Estava lá escrito “DER, Governo de Minas”, mas a

placa do carro era de São Paulo. Um dia, falei com um rapaz do DER: “Se eu for

parado numa “blitz”, vou chamar a polícia para você, porque você deve estar fingindo

que está fazendo “blitz” para assaltar. Como posso aceitar uma fiscalização de nosso

Estado de Minas Gerais feita por um veículo com placa de São Paulo?”. Houve falta

de cuidado quando foi feita a licitação e falta de cuidado também do responsável pela

licitação.  Depois  que  levantamos  essa  questão,  o  governo  trocou  as  placas  dos

carros. Hoje eles portam placas de Belo Horizonte, são de uma empresa que ganhou

a concorrência e está fiscalizando.

Então, quando falamos essas coisas, na maioria das vezes, estamos ajudando o

governo,  mas o pessoal  da  base,  às  vezes,  pensa que estamos apenas fazendo

oposição por oposição. Estou contando esses fatos porque levantei todos eles e, em

todos eles, o governo deu uma recuada. Por exemplo, quando esse mesmo grupo

queria fazer esse trabalho de cobrança de IPVA de aeronaves, eu disse que Minas

não teria nem uma aeronave, porque ninguém registraria uma aqui. Como se paga

IPVA de aeronaves? E queriam fazer essa cobrança, queriam cobrar das canoas, dos

barquinhos. Do governo também alguém deu a ideia de cobrar por utilização da faixa

de domínio para colocação de “outdoor”.  Só que a taxa que eles  fizeram, André,

correspondia a mais ou menos três vezes o faturamento da empresa por ano. Eles

fizeram uma reunião  e levantaram essa questão.  Então,  fui  ao  Governador  Aécio

Neves,  porque  tinha  dito:  “Vou  falar  com  o  Governador.  Não  quero  falar  com  o

Secretário de Fazenda, porque, depois que começasse a ação política contra ele, o

Governador pelo menos não poderia falar que não tinha conhecimento”. Ele até ficou

nervoso. “Vou ao Governador, para que depois ele não tenha oportunidade de dizer

que não sabia”. Infelizmente, faz parte da política a pessoa dizer, depois do ocorrido,

que não sabia o que estava acontecendo. E o Governador, num primeiro momento,

negou, mas eu disse: “Governador, vim aqui pelo contrário. Eles querem fazer uma

ação contra o senhor, colocar mil “outdoors” contra o governo do Estado, mas pedi

que me dessem um tempo, porque eu iria falar com o senhor. Não queria falar com o

Secretário nem com quem criou a taxa”. Fazemos algumas críticas, mas devo dizer
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que  o  Governador  é  muito  ágil  para  tomar  decisões.  Ele  viu  que a  situação  era

equivocada e, na mesma hora, tomou providências.

Então, esse é o trabalho da Oposição; esse é o trabalho que devemos fazer. Estou

vendo essa preocupação, principalmente hoje, na parte da manhã, em que queriam

questionar.  Acho  que  está  até  ficando  engraçado  esse  negócio  de  chamar  o

Governador de bonitinho ou mais bonito, sei lá. Realmente ele merece, como pessoa,

o nosso respeito. 

Temos toda a autoridade e autonomia para questionar  as  ações do governo.  Aí

disseram que a Oposição falou sobre o déficit  zero, que em Minas Gerais é uma

enganação. Trocaram o contador, que dava o mesmo déficit do governo, jogou no

capital que o governo deve. E assim fica parecendo que é déficit zero. Hoje Minas

tem  um  déficit  de  R$200.000.000,00,  mais  ou  menos  o  que  tinha  na  época  do

Governador Itamar Franco, e não consegue pagar a rolagem da dívida. O Governador

Aécio  Neves  teve  vontade  de  discutir  isso.  O  Governador  Itamar  Franco  queria

discutir a dívida quando decretou a moratória de Minas. O pior negócio de todos os

Estados  da  Federação  foi  o  que  Minas  Gerais  fez  quando  o  governo  exigiu  o

enxugamento  dos  bancos  oficiais.  Hoje  Minas  paga  7,5%  de  juros  e  empresta

dinheiro a 3% de juros para o cara que comprou os 33% da Cemig. O cara nem

pagou e ainda quer receber os dividendos. 

O Governador Aécio Neves tinha vontade de fazer essa discussão, até porque o

Governador Itamar Franco também queria discutir a dívida de Minas. Isso precisava

ser repactuado. Não é culpa desse governo, é culpa do governo federal que impôs a

Minas uma negociação muito ruim para o Estado, que já pagou essa dívida umas

quatro  ou  cinco  vezes.  No  governo  de  Aécio  Neves,  a  dívida  era  de

R$28.000.000.000,00 e hoje ela está em R$60.000.000.000,00. Ele deve ter  pago

cerca  de  R$20.000.000.000,00  nestes  oito  anos,  e  a  dívida  chegou  a

R$60.000.000.000,00.

O papel da Oposição é fazer uma discussão e dar sustentação a ela. Temos de

cobrar do governo federal, do governo do PT, do PMDB, que façam a repactuação da

dívida. Entretanto, quando queremos discutir, parece que todo o mundo só quer falar

do Governador, que tem o seu lado positivo que todos reconhecemos claramente.
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Também  temos  o  nosso  ponto  de  vista  sobre  os  equívocos  cometidos  por  esse

governo. Fiz várias análises rápidas aqui dos equívocos do governo. Ele não nos deu

a bandeira, talvez nem quisesse ouvir, mas pelo menos mudou de rumo, que é o

nosso interesse. Não queremos que o governo seja ruim, porque quando é assim, ele

o é para todo o mundo, não é ruim apenas para a Oposição. Vemos que quando um

Prefeito,  coitado, é muito ruim, a Oposição, às vezes, bate palmas, mas ela paga

caro,  a  sua  família  paga  caro.  Uma administração  ruim,  é  ruim  para  todos  nós.

Queremos que o governo faça o seu papel. 

Hoje, pela manhã, o Delvito leu um discurso planejado, decorado, sobre a mesma

lógica do governo,  que é altamente avaliado.  Isso não tem de ser discutido.  Não

vamos  discutir  isso.  Seria  uma burrice  da  nossa  parte  menosprezar  os  68%  de

votação do Governador e do Senador. Não é essa a discussão. O fato de ele ter 68%

dos votos não lhe dá o direito de fazer as coisas equivocadas, como alugar o prédio

do Ipsemg por R$15.000,00 por mês. Trata-se de um prédio de 12.000m de área em

plena Praça da Liberdade. Aí vêm com a justificativa, Deputado Adelmo, de que o

rapaz que ganhou a concorrência vai investir R$40.000.000,00. Ele vai investir para

ele, porque vai ficar lá durante 70 anos. São 35 anos, renovados por mais 35. Se

fosse para pagar R$15.000,00, seria melhor dar de graça, que desse a ele o direito

de explorar de graça. Isso teria muito mais lógica do que dá essa justificativa para

nós. Não há nenhuma justificativa para o governo ou alguém dizer que foi realizada

uma licitação correta,  dirigida, e alugar um imóvel daquele tamanho,  na Praça da

Liberdade, por 35 anos, renovados por mais 35, por quinze mil e poucos reais por

mês. Então temos de ter coragem para fazer essas discussões. Essa é a forma que

temos de defender o próprio governo, porque ele erra muito. 

Lembro-me de quando o Governador Itamar Franco fez um decreto cancelando o

ICMS das carnes bovina e suína, e se esqueceu do frango. Sobre a carne do frango,

pagavam-se 7%, Dr. Eli, e foi para 18%. Isso inviabilizava o mercado no Estado de

Minas Gerais. Os granjeiros ficaram em polvorosa. 

O Governador não sabia do posicionamento, e ficávamos em cima da Secretaria de

Fazenda para fazer a reavaliação do decreto. Enquanto eu não fui ao governo com a

ameaça  de soltar  galinhas  dentro  do  Palácio  da  Liberdade,  sendo  ironizado pelo
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Henrique Hargreaves - estou dando o nome, e vocês podem apurar isso. Diziam que

isso  não daria resultado,  que não daria  imprensa,  e eu respondi  que não estava

preocupado  com  imprensa,  mas  com  os  granjeiros  da  minha  região,  pois  iriam

quebrar. O Governador não sabe essa informação, porque vocês não deixam que ela

chegue  a  ele.  Então,  isso  seria  para  ele  saber  o  que  estava  acontecendo.  Pelo

menos, perguntariam por que havia tantas galinhas voando no Palácio da Liberdade.

Ele ainda me gozou: “Por que galinha?”. Respondi que galinha voa e frango de granja

dá três passos e para, porque não tem condições de se movimentar. Então, falamos

isso porque já estivemos ao lado do governo, e também houve problemas com essa

blindagem do governo.  Esta  não é benéfica  para  o Governador,  porque ele  deve

saber como vai consertar os rumos, o que fará para melhorar o seu governo, para

que este seja transparente. 

Falei  sobre o  IEF,  e  todos sabem o que  aconteceu,  quais  eram os  problemas.

Cansamos de fazer denúncias aqui,  Deputado Rômulo. Aliás, quem fez a primeira

denúncia do IEF sobre os problemas do TAC, quando eles multavam as pessoas e

tinham de dar os carros e computadores, foi o Deputado Lafayette de Andrada, que

hoje é Secretário de Governo. Depois, houve também o apoio do Deputado Jayro

Lessa.  Não  fomos  nós,  que  éramos  oposição.  Demos  sequência;  depois,  veio

infelizmente  o  abafa;  e  isso  passou  despercebido,  mudaram  de  rumo,  mas  as

denúncias foram graves. Elas estavam insustentáveis pelos próprios companheiros

do governo.  Eu estava vendo que,  em alguma hora,  haveria  problemas,  ou seja,

problemas muito mais sérios do que os que ocorreram. O Ministério Público já fez

várias ações, máfia do carvão, máfia não sei de quê. Por quê? Porque não tinham

cuidado de, pelo menos, tentar fazer as coisas bem organizadas. Então, hoje esse é

o nosso posicionamento.

Quando falamos da mordaça da imprensa, gostaria de dizer que Minas, no governo

do Aécio,  não gostaria  de falar  do Governador Aécio,  mas do governo atual,  não

quero me preocupar com Lula nem com a Dilma, pois, para mim, isso é problema do

Aécio  e  temos de resolver  aqui  os  problemas do Estado.  Vamos fazer  aqui  uma

retrospectiva:  talvez o governo do Aécio,  Deputado Rogério Correia,  tenha sido  o

governo em que mais houve greve. O povo não sabe disso. Sabem por quê? Porque
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a imprensa não noticiou. E sabem por que a imprensa não noticiou? Porque havia

mordaça e censura. Quando falamos da censura e da mordaça, gostaria que vocês

tivessem a liberdade de conversar com os jornalistas que cobrem a Assembleia. Eles

dizem  que  vão  fazer  a  matéria,  mas  que  ela  não  sai.  Dei  uma entrevista  a  um

radialista e, depois, eu lhe perguntei se transmitiriam aquilo no rádio. Ele disse que

achava que aquilo não passava na censura. Não vou dizer o nome aqui, mas posso

dizer depois para quem quiser. Com outro jornalista famoso de uma rádio importante

de Belo Horizonte é da mesma forma...

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Por favor, não fale o nome, Deputado

Antônio Júlio, porque os jornalistas correm risco.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Então,  quando  falamos  da  mordaça e  da  censura,

falamos com muito embasamento, com muita tranquilidade, até porque, para fazer

esse  tipo  de  denúncia  contra  a  imprensa,  devemos  estar  seguros  sobre  o  que

dizemos. Sabemos o poder que tem a imprensa. Não a menosprezamos. A imprensa

está  incomodada,  porque  nós  do  Bloco  Minas  sem  Censura  visitamos  todos  os

grandes órgãos de imprensa de Belo Horizonte e de Minas Gerais, como o “Estado

de  Minas”,  a  “Rádio  Itatiaia”,  o  jornal  “Hoje  em  Dia”.  Fomos  lá  levar  a  nossa

preocupação.  Eles  estão  preocupados,  porque  o  próprio  leitor,  aquele  que

acompanha os jornais, está começando a cobrar um posicionamento. Sobre o caso

daquelas pessoas que acamparam na porta do Palácio, onde ficaram por quase 12

dias, não sai uma linha na imprensa. Agora o povo de Belo Horizonte viu. Há uma

outra coisa importante que denunciamos aqui junto ao Deputado Sargento Rodrigues:

a questão da segurança pública. No início do governo, estavam preocupados com a

segurança pública, e deveriam estar mesmo. Há praticamente seis anos, minha filha

ia ganhar  neném no Serra Verde. Passei lá e vi  um carro da polícia em cima do

Viaduto Santa Tereza. Achei aquilo muito estranho, pois o local era esquisito para se

fazer “blitz”. Fui, levei e voltei no outro dia. A minha filha ganhou neném; no outro dia,

voltei; e o carro estava lá. Fomos lá, então, com a imprensa da Assembleia. 

O carro não tinha motor  nem gasolina,  e eles  falaram que era uma segurança

“subjetiva”. O mais grave era que, à noite, o pessoal assaltava e se escondia dentro

do  carro  da  polícia.  Enquanto  estávamos  lá,  houve  dois  assaltos  na  entrada  do
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viaduto. Se não houvéssemos levantado a questão, talvez esse carro ainda estivesse

lá. Eu perguntava a quem estavam querendo enganar, ao colocarem a carcaça de

uma viatura para falar que estavam fazendo segurança pública. Isso está se refletindo

hoje,  pois  o  governo continua manipulando e maquiando os dados  da segurança

pública.  Ele  não  poderia  fazer  isso,  deveria  assumir  que  estamos  vivendo  um

problema sério que não é somente do governo, mas da sociedade. Nós precisamos

ter  participação.  Se  as  pessoas  são assaltadas,  se  furtam carros,  se  entram  em

nossas casas,  isso não tem importância para os  dados estatísticos  da  segurança

pública. Mesmo os dados a respeito de crimes violentos são manipulados. O jornal

mostrou que houve 16 assassinatos em Belo Horizonte em um único dia. Em Belo

Horizonte estão matando mais do que no trânsito.

Vou cumprir o entendimento. Eu tinha 58 minutos para falar, mas alguns temas me

entusiasmam. O nosso acordo está de pé, e uma coisa que aprendi nesta Casa e que

não quero ver modificada é o cumprimento dos acordos. Falei mais de 10 minutos,

mas a compreensão de V. Exa. é importante para esta Casa. Concederei apenas um

aparte ao Líder da Maioria, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério  Correia  (em aparte)  -  Obrigado.  Serei  breve.  Em  primeiro

lugar, elogio a compreensão do Presidente Dinis Pinheiro, que, embora não tenha

respondido à minha questão de ordem, entendeu por bem adiar a votação de um

projeto, retirando-o da pauta, no sentido de apreciar essa questão de ordem. Para

nós, do Bloco Minas sem Censura, é importante, porque o projeto foi apresentado

pela  Bancada do PT por três mandatos consecutivos,  e agora  o Deputado Paulo

Guedes  o  apresentou.  Entendemos  que  deve  haver  prioridade  e,  havendo

concordância no mérito com o governo no que diz respeito à extinção das pensões,

ficará mais fácil se o projeto ficar na autoria de quem o apresentou primeiramente,

como estabelece o Regimento Interno. Agradeço ao Presidente Dinis Pinheiro a sua

atenção à questão de ordem e a forma como vem conduzindo a Casa, recebendo-nos

com muito carinho e atendendo aos nossos pedidos na medida do possível.

Em segundo lugar,  parabenizo o Deputado Antônio Júlio  por  discutir  esse veto.

Outro  dia,  fizemos  uma  reunião  importante  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  -  agradeço  ao  Deputado  Célio  Moreira  a  reunião
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produtiva - e na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - agradeço ao

Presidente dessa Comissão por compreender a importância de colocar esse tema na

pauta.  Discutimos  o  problema do  licenciamento  ambiental  em  assentamentos  de

reforma  agrária.  O  governo  dizia  que  esse  problema  não  existia,  que  estava

ampliando os assentamentos e a liberação para plantio por meio de licenciamento.

Não digo que haja má-fé das pessoas que estão no governo no que diz respeito à

ampliação, mas, quando fizemos o levantamento no Incra da região Noroeste, de 20

assentamentos,  apenas 2 tiveram licenciamento ambiental  para plantar.  Os outros

estavam parados, porque havia um entendimento, mas a burocracia não permitia que

se efetivassem. 

O que pudemos ver naquele dia foi que havia uma paralisação total do plantio de

sobrevivência dos assentados. O Incra já havia feito o esforço necessário, mas ele

não pode liberar, enquanto não houver o licenciamento ambiental. Por isso tivemos

que constituir um grupo de trabalho que incluísse o Incra, o Igam, o IEF e a Secretaria

de  Meio  Ambiente  para  ver  se  começam  a  dar  uma liberação  de plantio  para  o

assentamento da reforma agrária.  Imaginem o que faz um assentado,  se ele não

puder  plantar  o  seu milho,  se ele não puder  criar  o  seu gado,  que é o  que tem

ocorrido por falta de licenciamento ambiental. E não tem havido, por parte do governo

do  Estado,  uma  preocupação  real  com  a  reforma  agrária.  O  governo  diz  que  a

reforma agrária é um problema do governo federal. Isso é verdade no que concerne à

obtenção  de  terras,  embora  haja  terras  devolutas  do  Estado que poderiam  estar

sendo apoiadas pelo Instituto de Terras. Mas não há uma ação real do governo do

Estado no que diz respeito à questão da reforma agrária. Aliás, a Secretaria, que era

Secretaria Extraordinária de Reforma e Regularização Fundiária, ficou apenas como

regularização fundiária. Tirou-se, portanto, qualquer intenção em discutir a questão da

reforma agrária, em conjunto. E isso foi feito por lei delegada, embora a lei delegada

tenha criado muitas outras subsecretarias e mais cinco secretarias. Mas no caso da

reforma agrária, em vez disso, houve um retrocesso em relação à questão da reforma

agrária para as leis delegadas. Queremos discutir por que não fazer uma discussão,

em vez de delegação de lei, do conteúdo daquilo que foi colocado. Poderíamos ter
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melhorado o projeto. Eu, por exemplo, acho absurdo uma Secretaria Extraordinária

de Copa do Mundo, acho que poderia ser uma subsecretaria dentro da Secretaria de

Esportes,  ou  um  departamento,  mas  cria-se  uma  secretaria  extraordinária  e,  ao

mesmo tempo, perde-se a de reforma agrária. 

Acho que há aí um fardo pesado que o Governador Anastasia está carregando, que

é  a  ideia  de  ter  que  constituir  o  ex-Governador  Aécio  Neves  já  como  Líder  da

Oposição e candidato à Presidência. Isso atrapalha o Estado de Minas Gerais, é um

fardo muito pesado para o Governador Anastasia carregar. Isso ainda não deveria

estar na pauta.

Concluindo,  são  dez  Deputados,  seis  estaduais  e  quatro  federais,  e  mais  um,

porque o ex-Deputado Edmar Moreira também foi colocado na MGI. Então, o governo

está fazendo uma série de acordos para se constituir como governo para 2014. Isso

tem atrapalhado o Governador Anastasia, que é uma pessoa de bem, mas que não

pode carregar esse fardo pesado de 2014, porque o povo mineiro não o escolheu

para isso. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, encerrando, quero dizer que fizemos um

acordo  e  que  o  estamos  cumprindo.  Abrimos  mão  de  32  minutos,  apenas

extrapolamos o nosso acordo em 8 minutos. Vamos cumprir o combinado, mas não

poderíamos deixar de fazer a nossa manifestação nesta noite,  até para mostrar o

nosso posicionamento e uma preocupação, que é a questão do Igam e que merecia

da nossa parte pelo menos essa avaliação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Antônio Júlio, pela compreensão. Não há

outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A Presidência  vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X,

c/c os arts.  222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que

desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão

“não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo; para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.
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- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

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

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Guedes - Rogério Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas - Rosângela Reis

-  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Houve 1

voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de

Lei nº 20.342. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Muito obrigado, Sr. Presidente. O Deputado Rogério

Correia manifestou-se, preocupado com a liderança indiscutível do nosso Senador e

ex-Governador  Aécio  Neves,  fazendo  referência  ao  nosso  Governador  Anastasia,

como  ele  mesmo  disse  aqui,  um  Governador  competente,  um  homem  de  bem,

compromissado com a ética, com a transparência e com o desenvolvimento de Minas

Gerais.  Ele  lembrou  uma  nomeação  de  um  ex-Deputado  feita  pelo  Governador.

Gostaria também de deixar registrado que a Presidente Dilma também se lembrou de

um  Deputado  Federal  que  não  conseguiu  sua  reeleição,  e  foi  convocado  para

assessorar  o  Ministro  da  Defesa,  o  Deputado  Genoíno.  Então,  Sr.  Presidente,

queremos registrar que o Genoíno, de forma genuína... Quer dizer, ele questiona que

o Deputado de Minas Gerais não conseguiu sua reeleição, e obteve nomeação. E

também acho que a Dilma se lembrou do seu companheiro, seu amigo José Genoíno,

e ele hoje presta assessoramento ao nosso Ministro da Defesa. Gostaria apenas de

fazer esse registro para uma reflexão dos nossos pares. O Governador continuará

fazendo suas nomeações. Em seu discurso, nosso Senador fez referência à proposta
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de se tentar criar um Ministério para beneficiar mais um derrotado nas eleições - se

não me engano, o Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Está preocupado com

seus  aliados,  o  Deputado  Sávio,  grande  defensor  dessa  bandeira.  Então,  Sr.

Presidente,  gostaria  apenas  de deixar  registrado que  há  uma turma boa fazendo

parte do governo da Dilma. Lembramos também as referências que foram feitas pelos

nossos Deputados.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  -  Neste  momento,  solicito  a  tolerância,  Sr.

Presidente, porque serei breve, mas não poderia deixar de me manifestar, por ser

jornalista de profissão. Estou na Rádio Itatitaia há exatamente 11 anos, completos em

janeiro. Estava ouvindo nosso ex-Presidente, Deputado Antônio Júlio, falar sobre a

censura.  Estou  há  11  anos  na  maior  emissora  de  rádio  de  Minas  e  jamais  fui

censurado. Já critiquei o governo de Minas, já apontei problemas nas estradas, nos

estádios e tratei de diversas outras questões que dizem respeito ao campo político,

apesar de ser jornalista esportivo, e jamais fui censurado. Jamais fui chamado pela

direção da Rádio Itataiaia para questionar qualquer uma de minhas posições. Mais

que isso, já vi o dono da Rádio Itatiaia, Emanuel Carneiro, jornalista de formação, em

diversos momentos, formular críticas ao Governador Aécio Neves, quando estava à

frente  do  governo  do  Estado.  Recentemente  fez  críticas  ao  Governador  Antonio

Anastasia, por questões que ele considerava pertinentes. Em muitos momentos, há

um mito a respeito da censura. Frequento redações, trabalho na maior emissora de

rádio  de Minas  e não poderia  deixar  de  fazer  esse registro,  porque assinaria um

atestado de que isso ocorre na empresa onde trabalho e que também represento

neste Parlamento.  Digo com convicção e veemência,  não como parlamentar,  mas

como jornalista, que jamais fui censurado na Rádio Itatiaia. Jamais fui chamado pela

direção  da  empresa  para  que  minha  liberdade  fosse  tolhida.  Quero  deixar  esse

registro. Como estava presente no momento que falou o Deputado Antônio Júlio, se

não me manifestasse, estaria endossando suas palavras, com todo o respeito que lhe

tenho. Mas na empresa onde trabalho, digo de peito aberto, a maior emissora de

rádio  de  Minas,  certamente  hoje,  a  maior  emissora  de  rádio  do  Brasil,  não  há

censura. A Itatiaia não tem compromisso nem ligação com grupo político, partidário,

econômico ou religioso, pertence a uma família mineira, ao povo de Minas Gerais.
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Como disse Januário Carneiro: há mais de 50 anos, a Rádio Itatiaia vende espaço e

não vende opinião.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  o  Deputado  João  Vítor  Xavier

logicamente deve fazer sua defesa. Não citei nomes, mas se ele quiser posso dar o

nome de todos os jornalistas que falaram sobre a censura da imprensa, até porque o

Governador Aécio Neves, na reinauguração do estádio Mineirão, conseguiu demitir

um jornalista esportivo por  telefone.  O jornalista Jorge Kajuru foi demitido de sua

empresa por criticar o fato de o governo transformar aquela reinauguração em um ato

político. Não vi nada demais nisso, até achei estranho o jornalista questionar esse

ato, porque se é obra do governo, nada mais justo que fazer uma ação política em

cima da inauguração. Inclusive todos os Deputados receberam convite para lá estar.

Não fui, porque não havia interesse. Deputado João Vítor Xavier, com todo respeito,

V. Exa. talvez não seja censurado. Nenhum jornalista foi censurado. A censura está

nas  empresas.  Se  V.  Exa.  quiser  nos  acompanhar  nas  visitas  que  fizemos  esta

semana,  concordará  conosco  no  que  estamos  falando.  É  das  redações  que

recebemos as maiores queixas. Em uma empresa, esta semana, uma menina nos

disse  com  muita  clareza  que  tem  dificuldade,  porque  a  empresa  onde  trabalha

depende de verbas públicas. Ela disse que há censura. Se quiser publicar qualquer

nota contra o governo tem de vir de São Paulo. Assim mesmo, há problemas. É isso

que estamos levantando. Não vou entrar na questão da sua empresa. No seu caso,

você é um jornalista  respeitado do esporte  e não sofre censura.  Mas poderemos

conversar e te darei os nomes. Não quero fazer isso publicamente, porque jamais

faço denúncia citando nomes. Mesmo estando com raiva da pessoa, sempre gosto de

respeitar não a pessoa que se envolveu na denúncia, mas sua família, que merece o

nosso respeito.  Se for  preciso, falo.  Mas vou comentar com você,  logo depois  de

nossa reunião. Quero apenas dizer que isso tem acontecido, e, nas nossas andanças

pelos  órgãos  de  imprensa  de  Minas  Gerais,  vemos  que  realmente  todos  estão

preocupados com essa influência  excessiva  do governo.  Todo governo controla  a

imprensa. Só que Minas está com excesso de controle da imprensa.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  a  Presidenta  Dilma  enviou  ao

Congresso  Nacional  um  projeto  de  lei  criando  o  Ministério  da  Micro  e  Pequena
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Empresa. Fez isso como projeto de lei, mas poderia ter feito por medida provisória.

Optou por  fazer  como projeto  de  lei  em respeito  ao  parlamento  e  ao  Congresso

Nacional. Esse Ministério será discutido lá. Sou um defensor da ideia do Ministério da

Micro e Pequena Empresa com dois argumentos simples. Deputado Paulo Guedes,

99% das empresas no Brasil são pequenas e microempresas, apenas 1% é tido como

grandes empresas e monopólios. Não se podem misturar, no mesmo ministério, as

políticas para microempresas e pequenas empresas e as políticas para as grandes

empresas.  É  o  que  foi  feito  com  o  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  e  o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, 60% da mão de obra

está nas pequenas e microempresas. Acho mais do que justo criar um ministério no

parlamento,  pela  iniciativa  do  Executivo.  Dizer  que  isso  é  um  absurdo,  que  a

Presidenta  está  colocando  lá  companheiros,  companheirada,  como  insinua  o

brincalhão Senador Aecinho, de jeito algum. É mais do que justo que se crie esse

ministério. Faço sua defesa. Creio que o PSDB não quer o ministério porque quer

misturar  os  grandes  e  poderosos  com  os  pequenos,  para  que  os  pequenos  não

tenham  suas  políticas  públicas.  Isso  foi  o  que  quis  em  relação  ao  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário  e  o  Mapa.  Quer  apenas  a  existência  do  Ministério  da

Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento,  dos latifundiários  e  das  grandes empresas

agrícolas. Não quer que o pequeno tenha seu ministério. Portanto, acho correto o

posicionamento da Ministra, que o fez, repito, não por lei delegada - poderia fazê-lo,

pois a lei delegada existe também no Congresso Nacional e na Câmara Federal - ou

por medida provisória. Fez por meio de projeto de lei, por respeito ao Congresso. Aqui

foram criadas seis secretarias por lei delegada, e não discutimos o conteúdo delas, se

eram justas ou não. Acho que o governo está mal acostumado com a blindagem.

Estamos chamando de censura, mas censura e blindagem são a mesma coisa. O

governo  se  acostumou  com  essa  blindagem.  Nada  podia  sair  da  Assembleia

Legislativa, nada podia ser investigado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de

Contas, ou julgado pelo Tribunal de Justiça. A blindagem era absoluta. O Bloco Minas

sem Censura veio  para  romper essa blindagem, e está rompendo.  Isso às  vezes

incomoda alguns mais do que a outros. Talvez incomode mais o Senador Aécio Neves

do que a qualquer um. Ele se negou até a me cumprimentar outro dia, mostrando
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intolerância com a Oposição. Essa censura à blindagem é recorrente. Quem sabe

realizamos aqui um seminário para discutir a censura, a blindagem, o papel de cada

um, da Assembleia Legislativa,  da oposição, do Ministério  Público, do Tribunal  de

Contas. Podemos convidar o Juca Kfouri, o Cajuru, pessoas que têm relação com

isso. Li um artigo hoje - e termino aqui - do Presidente Fernando Henrique Cardoso

falando sobre o papel da oposição. Ele dá uma receita aos seus colegas psdbistas e

depois é confrontado com o Álvaro Dias. Os tucanos estão em polvorosa, bicando-se,

brigando.  Paciência,  é direito  deles,  é  no  ninho deles.  Que briguem à vontade e

arrebentem os bicos. O fato é que o Fernando Henrique dá um conselho. Ele diz que,

na  oposição,  é  necessário  que  os  tucanos  não  insistissem  em  tentar  ganhar  os

movimentos sociais, porque isso é batalha perdida para o PT. É claro que é, porque,

quando  o  PT  fala  em  criar  um  ministério  para  os  pequenos  produtores,  como o

Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou para a micro e pequena empresa, o PSDB

insiste em não separar o joio do trigo e não deixar que os pequenos tenham suas

políticas públicas. Nesse caso, penso que o Fernando Henrique tem razão. O PSDB

jamais conseguirá, nas palavras dele, conquistar o povão. A blindagem não impedirá

que a organização social que existe de fato no movimento social brasileiro deixe de

se  organizar.  A blindagem  em  Minas  está  tendo  um  fim.  Talvez  por  isso  alguns

Deputados desta Casa - não todos - fiquem tão nervosos com o fim da blindagem e

da censura.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, serei muito breve. Apenas para dizer que ouvi

aqui atentamente o Deputado João Vítor Xavier e desde o início desta legislatura que

o bloco de oposição tem usado o termo pejorativo de Minas Sem Censura. Embora

não tenha manifestado aqui, sempre pensei que isso era uma ofensa aos meios de

comunicação  de  Minas  Gerais.  Embora  tenhamos  divergências,  eles  merecem

respeito pelo alto nível de reportagens que fazem na mídia nacional. É uma ofensa

muito maior aos meios de comunicação de Minas Gerais que ao próprio governo e ao

bloco  de  apoio  ao  Governo  na  Assembleia  Legislativa.  É  um  desrespeito.  Estão

dizendo que os meios de comunicação de Minas Gerais têm preço. Estão calados

certamente  por  algum  motivo.  Acho  extremamente  pejorativo.  É  ruim  para  Minas

Gerais, é um desrespeito ao alto nível da nossa mídia. É uma ofensa aos meios de
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comunicação.  Por  isso,  meu  caro  João  Vítor  Xavier,  ouvi  atentamente  seu

pronunciamento. V. Exa., que é do ramo, foi uma testemunha muito importante. Tenho

certeza de que todos os jornalistas de Minas Gerais poderiam vir aqui para dar esse

depoimento  que  o  Deputado  João  Vítor  Xavier  deu.  Portanto,  registro  aqui,

finalmente, que acho um enorme desrespeito o que o bloco de oposição desta Casa

faz com a mídia, com os meios de comunicação de Minas Gerais, com os jornalistas,

com os colunistas, com as edições, com os editoriais do respeitadíssimo grupo seleto

de comunicadores e jornalistas de Minas Gerais. A mídia de Minas merece respeito

pelo alto nível do trabalho que executa. Presidente, em razão de não termos quórum,

solicito o encerramento da nossa reunião. 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento nº 53/2011; aprovação na forma do

Substitutivo  nº  1 -  Registro de presença -  Requerimento nº  123/2011;  questão de

ordem; leitura do Substitutivo nº 1; discursos dos Deputados Rogério Correia, João

Leite, Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio, Carlin Moura, Zé Maia, Rômulo Viegas,

Sávio Souza Cruz, Duarte Bechir, Bonifácio Mourão e André Quintão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio  - Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor

Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - 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 - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Anselmo José Domingos, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de requerimentos

e de indicações.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 53/2011, do Deputado Almir Paraca, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da Fundação Educacional  Caio Martins -

Fucam  -  pedido  de  informações  detalhadas  sobre  as  ações  implementadas  para

revitalização  e  modernização,  bem  como  para  atualização  metodológica  e

pedagógica  da  Fundação.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do
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requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

53/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se. 

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos da

Escola  Estadual  Engenheiro  Sílvio  Fonseca,  do  Bairro  Nova  Vista,  que  estão

participando do projeto Educação para a Cidadania. 

Requerimento  nº  123/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF pedido de informações sobre

os aportes, a destinação e a efetiva utilização dos recursos do Bolsa Verde, desde a

sua constituição pela Lei nº 17.727 e a sua regulamentação pelo Decreto nº 45.113,

de 5/6/2009. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, peço a V. Exa. que faça a leitura do

substitutivo.

O Sr.  Presidente -  Com  a palavra,  o  Sr.  Secretário,  para  proceder  à leitura  do

substitutivo.

O Sr.  Secretário  (Deputado Ivair  Nogueira  )  -  (-  Lê  o Substitutivo  nº  1,  que foi

publicado na edição de 25/3/2011.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  quero  encaminhar  favoravelmente  o

requerimento do Deputado Almir  Paraca e situar  um pouco a  sua importância.  O

programa Bolsa  Verde é  muito  importante  para  Minas  Gerais.  Foi  um projeto  de

iniciativa do ex-Deputado Roberto Carvalho, aprovado nesta Casa por unanimidade

dos Deputados, à época, e tem um significado expressivo para a defesa do meio

ambiente  e,  em  especial,  para  os  pequenos  produtores  e  agricultores  familiares.

Esperávamos que o governo tivesse, durante esse período, se organizado para a

execução do Bolsa Verde, de maneira a fazer uma diferença em Minas Gerais a favor
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do meio ambiente e dos agricultores familiares.

Recentemente,  na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,  iniciamos

uma discussão - citada ontem, à noite, por mim - com o objetivo de fazer um debate

sobre a questão do licenciamento ambiental para áreas de reforma agrária. Tivemos a

triste notícia de que os licenciamentos não estão caminhando. O IEF não libera esses

licenciamentos, e os  pequenos produtores estão sem plantio.  Em contrapartida,  o

Bolsa Verde não tem encaminhamento prático algum. Foi-nos anunciado que, para

este  ano,  há  a  previsão  de  R$2.000.000,00  para  o  Bolsa  Verde,  o  que  não  é

praticamente nada; abrange, se não me engano, apenas 200 pequenos produtores.

Há uma demanda imensa do Bolsa Verde, e o governo não se preparou para ela.

Veja  bem,  Presidente,  que  foi  feito  todo  um  procedimento  sob  a  forma  de  lei

delegada,  pois  o  governo  disse  que  ajustaria  sua  máquina  pública  para  o

funcionamento efetivo,  então  esperávamos  que fosse especialmente  em questões

sociais. Mas, nesse caso da agricultura familiar e da reforma agrária, o que vemos é

um retrocesso. O Bolsa Verde não funciona porque se manteve uma estrutura, no

Ministério  da  Agricultura  e  Pecuária,  completamente  forte,  mas  vinculada  ao

agronegócio,  ao  latifúndio  e  às  grandes  empresas  agrícolas.  Portanto,  toda  a

Secretaria de Agricultura funciona com essa visão, e não com a visão do pequeno

produtor.

Somos  defensores  da  existência  de  uma  secretaria  específica  para  o

desenvolvimento  agrário  em  Minas  Gerais,  como  existe  o  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário  em  nível  nacional,  para  que  políticas  públicas  para  o

pequeno produtor  tenham especificamente  uma secretaria,  um olhar  e uma visão

para esse setor, que é o pequeno produtor do Estado de Minas Gerais. Quando se

misturam  as  políticas  numa  única  secretaria,  como  acontecia  antigamente  no

Ministério da Agricultura e Pecuária, apenas os setores maiores e mais poderosos

recebem políticas públicas. Mas, para o pequeno produtor, para o agricultor familiar,

para a defesa do ambiente, não há políticas nem quem as efetive.

O  Bolsa  Verde  não  funcionará  na  estrutura  que  o  governo  tem  hoje,  porque

permanece existindo a Secretaria de Agricultura e Pecuária, toda poderosa, e apenas

a  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar.  Criaram  a  Subsecretaria  de  Agricultura
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Familiar e a Subsecretaria de Agronegócio. A Subsecretaria de Agronegócio não se

fazia  necessária,  porque  toda  secretaria  de  agricultura  visa  quase  que

exclusivamente o agronegócio. E a Subsecretaria de Agricultura Familiar fica sumida

dentro da Secretaria e não consegue aplicar as suas políticas. A Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária - Seara - passou a ser Secretaria de

Estado  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  -  Seerf.  Tirou-se  o  caráter  de

reforma agrária e, portanto, assentamentos que poderiam ser assistidos também não

o são.  Houve um retrocesso em relação ao método de se  encarar  a questão da

reforma agrária e da agricultura familiar. O Bolsa Verde sofre reflexos imediatos aí.

Como não há quem efetive alguma política para agricultura familiar, o Bolsa Verde é

eminentemente  um  projeto  para  o  pequeno  produtor,  que  se  beneficiará  de  um

pedaço de terra onde mantém o meio ambiente preservado para além daquilo que

exige  o  próprio instrumento do  Código  Florestal  Brasileiro e,  portanto,  promove a

preservação  mais  radicalizada  do  meio  ambiente.  Assim,  haveria  essa  bolsa  de

compensação. Mas isso, Deputado André Quintão, não está ocorrendo no governo do

Estado. Apelamos a ele para que,  de fato, dê uma atenção especial à agricultura

familiar.

Ouvimos, ontem, o ex-Presidente Fernando Henrique dizer que é preciso esquecer

o povão. Acho que ele, em seu governo, nunca se lembrou do povão, mas isso tem

um  pouco  a  ver  com  essa  visão.  São  contra,  por  exemplo,  o  Ministério  da

Microempresa, porque acham que só pode haver o grande ministério, o das grandes

empresas. Esse já existe e, se querem que permaneça, tudo bem, mas é necessário

que exista também o da pequena e microempresa. Aqui, com relação à agricultura

familiar, acontece a mesma coisa. Mas se é para esquecer o povão, para que olhar

para  a  agricultura  familiar,  o  pequeno  produtor?  Olha-se  logo  o  latifúndio,  o

agronegócio, o que, aliás, já está sendo feito no Ministério. 

Relembro que, além do Bolsa Verde,  que não tem aplicação,  há um projeto de

minha autoria, quando era Deputado em meu primeiro mandato, o qual se refere a um

programa pró-pequi, para a exploração da panha do pequi, dos frutos do cerrado, do

extrativismo no cerrado, que beneficia também aquele que trabalha nas comunidades

rurais tradicionais. E o projeto pró-pequi, relativo a frutos do cerrado, também está
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esquecido, não há quem cuide dele. Mas poderia estar ajudando o meio ambiente

tanto  na  preservação  quanto  na  extração  e  exploração  dos  frutos  do  cerrado,

econômica e ambientalmente sustentável para as famílias, fazendo com que muitos

vivam desse extrativismo no cerrado e da sua preservação. Também o próprio pequi

está esquecido dentro da Secretaria de Agricultura e Pecuária. 

Sr.  Presidente,  o  requerimento  do  Deputado  Almir  Paraca  tem  a  vantagem  de

retomar o debate do Bolsa Verde, mas incluo aqui o debate de toda a agricultura

familiar.  É inadmissível que o governo do Estado - faço um apelo ao Governador

Anastasia - siga as orientações do Presidente Fernando Henrique e se esqueça do

povão. Não esqueça o povão, o povão precisa, em Minas Gerais, de um governo que

esteja atento a ele. É melhor que ele fique com a ala do PSDB que defende o povão,

assim como há aqui vários Deputados que têm essa ligação muito estreita com o

povo brasileiro, com o povo mineiro. Que o Governador Anastasia siga esse exemplo,

e não o do ex-Presidente Fernando Henrique.  Ele nunca se lembrou do povão e

agora foi claro ao dizer que é preciso olhar outros setores da sociedade.

Essa  polêmica  não  pode  chegar  a  Minas  Gerais  e  fazer  com  que  atividades

importantes  como  o  Bolsa  Verde,  como  o  próprio  pró-pequi,  como  a  agricultura

familiar, como o programa de crédito aos pequenos produtores, como o programa de

crédito fundiário,  que tem até recursos provenientes do governo federal,  aqui  não

tenham a repercussão de que precisam. Sugiro ao Governador Anastasia que envie a

esta Casa um projeto de lei que, em vez de criar, como foi feito por lei delegada, a

Subsecretaria da Agricultura Familiar, crie a secretaria de desenvolvimento agrário.

Para não haver custo, que extinga a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, o

Gabinete  de  Prioridades  Estratégicas,  que  está  gastando  muito.  Lá  há  milhares,

centenas de pessoas em cargos de confiança. Com um pouco desses gastos, daria

para criar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário para olhar o pequeno produtor, as

suas políticas, os seus interesses, repercutindo-se, assim, no Bolsa Verde, o próprio

pró-pequi pequi, o programa de crédito para a agricultura familiar em Minas Gerais, o

programa do crédito fundiário, que também não está avançando no Estado. Temos

até uma audiência pública marcada para discutir esse assunto. O Bolsa Verde é um

bom momento para se iniciar essa discussão.
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Sr.  Presidente,  gostaria  de  deixar  essa  sugestão,  até  para  não  dizerem  que  a

Oposição  somente  critica.  Não,  temos  sugestões.  A  oposição  que  fazemos  é

programática.  Estamos  aqui  fazendo  comparações.  O  requerimento  do  Deputado

Almir Paraca tem esse objetivo: desenvolver projetos para os pequenos produtores,

para os agricultores familiares de Minas Gerais,  que são a maioria e produzem o

alimento do nosso povo. Deputado Anselmo, 70% do produto consumido, do que vai

para a mesa do povo mineiro e brasileiro vêm do pequeno produtor,  do agricultor

familiar. A ele é preciso ser dispensado um tratamento específico, políticas públicas

específicas.  Não  podem  ser  as  mesmas  colocadas  para  o  latifúndio  e  para  o

agronegócio,  que também têm a sua importância econômica, mas com demandas

diferentes das do pequeno produtor,  que está no campo. A nossa sugestão como

oposição  é  que  seja  criada  uma  secretaria  com  as  mesmas  características  do

Ministério de Desenvolvimento Agrário. E, para evitar  custos, que não tenhamos o

Escritório de Prioridades Estratégicas, que pode ser eliminado. Não vejo necessidade

dele. E podem ser eliminadas também algumas outras questões apresentadas por

leis delegadas e que não foram discutidas. Que possamos rediscutir a formatação do

Estado para o povão e para a classe média; que o governo não olhe somente para os

ricos e não siga o exemplo do Presidente Fernando Henrique. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado. Sr. Presidente, também queremos encaminhar

favoravelmente ao projeto. Temos tido oportunidade de acompanhar a efetivação do

Bolsa Verde em vários lugares de Minas Gerais e a apoiamos, especialmente em

relação à preservação de nossas águas. Reconhecemos o papel importante que os

pequenos e os grandes produtores têm na preservação da água e dos mananciais. É

muito interessante a Oposição nesta Casa: ela obstrui a si própria. Um requerimento

de um Deputado da Oposição vem sendo protelado há semanas, porque a Oposição

é contra tudo neste Estado e não contribui com nada. Ela obstrui a si  própria.  Já

poderíamos ter aprovado esse requerimento, ter todos os dados da implantação do

Bolsa  Verde  em  Minas  Gerais.  Mas,  Deputado  Arantes  -  V.  Exa.  é  um  grande

conhecedor da área, e imagino que tenha números da implantação do Bolsa Verde
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aqui -, estamos parados há semanas com esse requerimento no Plenário, porque a

Oposição está se opondo a conhecer esses dados. A Oposição não tem informações;

não conhece o que o governo do Estado faz pelo pequeno produtor; não reconhece o

trabalho dos técnicos da Emater, espalhados pelo Estado de Minas Gerais, visitando

e ajudando o pequeno produtor. O que ouço nas minhas viagens é que os técnicos da

Emater ajudam e orientam o pequeno produtor. Mas esta é uma Oposição que não

contribui, não ajuda. Reconheço que na legislatura passada tínhamos Líderes como

os Deputados André Quintão e Adelmo Carneiro Leão, que contribuíram muito, são

propositivos, mas, agora, há uma ala da Oposição que acha que antes deles não

existiu nada, não existiu Oposição. Parece que os Deputados que estavam aqui na

Assembleia não fizeram oposição ao governo,  mas fizeram críticas  duríssimas ao

governo, mas fizeram propostas importantes e ajudaram o Estado de Minas Gerais.

Agora, ficamos nessa inércia, que foi provocada pela Oposição. A Oposição consegue

parar a si própria.

O Deputado Almir  Paraca faz uma proposição interessante para conhecer como

está o Bolsa Verde no Estado de Minas Gerais, e os Líderes da Oposição nesta Casa

param  a  votação.  Estamos  agarrados  nesse  requerimento  há  semanas.  Já

poderíamos  ter  as  informações.  Olha,  desconhecer  o  trabalho  dos  técnicos  da

Epamig,  as  pesquisas  do  Cetec  no  cerrado,  não  é  possível.  Não acredito  que a

Oposição  não  conheça  o  trabalho  do  Cetec  realizado  no  cerrado,  as  pesquisas

realizadas,  a  presença  dos  servidores  públicos  no  Estado,  trabalhando.  Um

encaminhamento como esse é inaceitável porque dá a impressão de que não existe

um trabalho em Minas Gerais em favor do pequeno produtor. Querem impor ao ex-

Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  um  estadista,  um  homem  que  deu  sua

contribuição acadêmica ao Estado brasileiro - cursei História e estudei os textos de

Fernando Henrique Cardoso -,  algo  que ele  não foi.  Não podemos nos  esquecer

também da saudosa primeira-dama Ruth Cardoso, que não ficou lá fazendo jardim

com estrela do PT no Palácio da Alvorada, lá  no Planalto,  foi  a campo e criou o

Comunidade Solidária, trabalhou, esteve neste Estado no Jequitinhonha e no Norte

de Minas para dar a sua contribuição. Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o

Presidente Itamar Franco, foi o autor do Plano Real, que trouxe estabilidade para o
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nosso país. Hoje vivemos um momento de inflação preocupante. Está havendo uma

briga  dentro  do  próprio  governo  federal,  e  vem  a  Oposição  parar  a  Assembleia

Legislativa, interromper os seus trabalhos, obstruindo a si  mesma. Essa Oposição

está-se engolindo. Parece que antes não existia nada mais no Estado de Minas que

essa  Oposição.  Não  existia  Oposição,  não  existiam  Deputados  da  Oposição

trabalhando  na  Casa.  Ora,  isso  é  inaceitável.  Alguns  da  Oposição  têm  horror  a

estratégia e a planejamento. Segundo um pensador cristão, quem não planeja planeja

fracassar.  É  assim,  eles  têm  horror  a  escritório  estratégico,  têm  horror  a

planejamento, têm horror a sentar e procurar a transversalidade, a intersetorialidade,

a reunir as áreas de governo e discutir. É por isso que têm dentro de si algo que irá

destruí-los. Estamos acompanhando a briga do Dr. Luciano Coutinho, Presidente do

BNDES, com o Ministro Mantega. Não acredito - é claro que ele não faz isso - que

estaria  por  trás  disso  Fernando  Pimentel,  fomentando  a  destruição  de  Guido

Mantega,  sua  retirada  da  Fazenda.  Juntamente  com  Fernando  Pimentel  estaria

Aloízio Mercadante.

Saúdo as crianças, os estudantes da escola estadual que nos acompanham, assim

como as professoras  e  a  Alessandra  Martins,  que  sempre  recebe os  alunos  das

escolas.  São  todos  muito  bem-vindos  à  Assembleia  Legislativa.  Obrigado  pela

presença. Sr. Presidente, minha fala trata justamente desse horror a planejar. E aí

vemos  a  Oposição  meio  perdida  -  opõe-se  a  si  mesma  -,  fazendo  oposição  ao

requerimento do nobre Deputado Almir Paraca. Esse requerimento do Bolsa Verde

está agarrado. Vou até levantar há quantos dias está parado. É a Situação que não

quer  prestar  essas  informações?  É  o  governo  do  Estado  que  não  quer  prestar

informações?  Não.  É  a  Oposição  mesma,  que  está  obstruindo,  que  não  está

querendo as informações. Vejam os senhores. Surgiram propostas impressionantes,

como  acabar  com  o  planejamento  para  a  Copa  do  Mundo.  O  Mineirão  e  o

Independência são os únicos que estarão prontos para a Copa das Confederações.

Tenho viajado e passado por aeroportos, mas não tenho visto planejamento. Então,

vamos passar vergonha na Copa do Mundo. Eles querem destruir isso. Desconhecem

a Emater, a Epamig, o Cetec. Desconhecem o que o governo faz no nosso Estado,

desconhecem o trabalho da Secretaria de Agropecuária, desconhece a Comissão de
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Agropecuária deste Parlamento, acha que está a serviço dos grandes produtores.

Ora, é desconhecer muito. É lamentável. Por fim, Sr. Presidente, amanhecemos hoje

com as casas do Minha Casa, Minha Vida, da Presidente Dilma, todas no chão, em

Governador  Valadares,  Deputado  Mourão,  para  nossa  tristeza.  Gastaram  um

dinheirão,  e  as  casas  foram  todas  desocupadas.  É  lamentável.  Por  isso.  Falta

planejar. Falta estratégia. Quem sabe o governo federal, que já cria tantos Ministérios,

não cria o da estratégia, o do planejamento? Até agora não vimos. A vida deles é falar

mal de Fernando Henrique Cardoso,  do  mais  querido,  do  nosso querido Senador

Aécio Neves. Eles não deixam a gente esquecer o mais querido. Todos os dias eles

nos lembram do mais querido, daquele que foi reeleito em Minas Gerais, do Senador

mais votado da história de Minas Gerais. Às vezes queríamos até esquecer, mas ele

é inesquecível para a Oposição nesta Casa, que sempre nos faz lembrar. Agora vejo

o filho do Deputado Lúcio de Souza Cruz adentrando este Plenário. Ele então está

sempre  lembrando,  e,  quando não lembra,  faz aquele  trabalho  de  ventríloquo de

boneco. Os bonecos todos se lembram do mais querido. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.

Estranhamente, Sr. Presidente, nossa Oposição faz colocações denegrindo a imagem

do  nosso  governo,  do  governo  Anastasia.  Quando  ele  fala  de  igualdade  social,

quando  fala  de  combate  à  pobreza,  talvez  o  Deputado  que  nos  antecedeu,  da

Oposição, não esteja acompanhando de perto nosso governo. Tive a grata satisfação

de participar de uma solenidade com o Governador Antonio Anastasia, que criou o

Conselho Estadual de Segurança Alimentar, cujo Presidente é D. Mauro Morelli. Ele

tem  uma  história  ligada  aos  excluídos,  aos  pobres.  O  Governador  Anastasia

empossou  D.  Mauro  no  Conselho  como  um  grande  parceiro  para  combater  a

desigualdade social. Quando o Deputado que me antecedeu falou que, na agricultura

familiar,  houve um grande retrocesso,  não  entendi,  porque antes  diziam que  não

havia prioridade e nenhum órgão competente para cuidar da agricultura familiar, só

cuidavam do agronegócio. Mas o governo Anastasia criou uma Subsecretaria ligada à

agricultura familiar. O Subsecretário empossado foi o Gadelha, pessoa que veio de
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Brasília, ligado ao governo Lula. Ele estava na Conab e coordenou um belo programa

federal, o PAA. Apesar de ser um belo programa, nem sempre os recursos chegam ao

produtor por causa da burocracia. O produtor sabe produzir,  não sabe mexer com

documento.  Talvez  precise  entender  melhor  disso.  Mas  o  Gadelha  tem  essa

experiência e veio para o Governo Anastasia cuidar da agricultura familiar. Para mim,

isso é avanço, não é retrocesso. Não entendi o que o Deputado quis dizer. Quando se

fala  em  reforma agrária,  nós,  que  somos  da Comissão  de  Política  Agropecuária,

sabemos que várias propriedades do Norte de Minas foram legalizadas no governo

Aécio  Neves  e  no  governo  Anastasia,  passando  por  esta  Comissão.  Demos

prioridade  absoluta,  a  pedido  do  Governador,  que  nos  solicitou  que  déssemos  a

titularidade a essas propriedades. Não estamos entendendo o que disse o Deputado

sobre a necessidade da criação da secretaria da reforma agrária, pois ela já existe e

possui estrutura. Quando se fala de agricultura, Minas é exemplo. O PIB de Minas foi

acima da média do Brasil. O País teve 7% de crescimento, e Minas passou de 10%.

No setor do agronegócio, sabemos que 80% do café brasileiro e mineiro estão nas

mãos  dos  pequenos  produtores.  São  eles  que  fazem  a  diferença  na produção e

geração de empregos e na distribuição de renda. O desenvolvimento do setor rural

não depende simplesmente da criação de uma secretaria, de se colocar dinheiro no

crédito ou no seguro rural. É preciso usar tecnologia por meio da Emater, que hoje

está reformulada com José Lara como Diretor Técnico. A Emater trabalha, inclusive,

com o pequeno produtor. José Lara fazia parte dos quadros da Emater, é produtor em

Iguapé e conhece a vida do pequeno produtor.  O Maurílio está na Presidência da

Emater e também é produtor rural. O Marcelo Lana está na diretoria e tem origem no

Ceasa, conhece a vida do pequeno produtor. Para mim, isso é prioridade.

Quando falamos em desenvolvimento, também devemos levar em consideração as

estradas. O Proacesso levou rodovia para 119 Municípios. Deputado Tiago Ulisses, o

Proacesso  deveria  chegar  a  224  municípios,  mas  isso  não  aconteceu  porque  o

governo federal não nos deixou trabalhar com o Proacesso em cinco Municípios que

são atendidos  por  rodovias  federais.  Ele  não faz nem deixa fazer.  O Governador

Aécio queria que passasse para o Estado a atribuição de executar esse programa.

Assim, daria para ele ser efetivado em 224 Municípios, mas foi realizado apenas em
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219, porque o governo federal não ajudou a viabilizá-lo nos outros cinco. Agora, o

governo do Estado vai  pavimentar mais 7.500km através do Caminhos de Minas,

levando apoio a pequenos produtores de pequenas cidades, como implementou a

telefonia rural. O governo federal diz que 70% do Luz para Todos são executados

com dinheiro dele. Se eu pegar um empréstimo do Deputado Carlin Moura, que será

o próximo a falar - ele sendo governo federal e eu estadual -, pagarei juros caros.

Quem está fazendo sou eu, porque o empréstimo será pago. Quem está bancando a

maioria  do  projeto  Luz para  Todos  é  o  governo do Estado,  que recebe parte  do

financiamento do governo federal,  e a outra parte é do governo municipal,  mas o

Estado vai pagar. Sobre o governo federal, ano passado fiquei feliz, porque ainda sou

produtor  rural.  Também  sou ligado  à  área  ambiental  e  sei  que meio  ambiente  e

produtor precisam caminhar juntos. Não se pode desmatar nem acabar com o céu, a

água, a flora e a fauna de forma geral. É preciso preservar e produzir. O alimento

para  a  população  brasileira  e  mundial  não  pode  diminuir.  O  Brasil  está-se

transformando num grande celeiro de produção de alimentos.

A legislação ambiental,  dificultada pelo governo federal,  é um escândalo, porque

não deixa o produtor produzir. Tudo é crime. O Código Florestal está para ser votado,

e  há  uma  dificuldade  muito  grande,  mas  espero  que  o  governo  federal  tenha

sensibilidade em aprová-lo. Fiquei muito feliz no ano passado - sou muito ligado ao

meio ambiente e à produção -, porque achei que o governo federal havia criado um

grande programa que serviria de exemplo para o mundo. A sigla ABC não são apenas

letras  do  alfabeto:  significa  Agricultura  de  Baixo  Carbono;  significa  um  governo

diferente.  O  governo  Lula  criou  esse  belíssimo  programa  -  Agricultura  de  Baixo

Carbono - e disponibilizou, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, R$2.000.000.000,00 para

incentivar o produtor que tivesse consciência de produzir, preservar e não emitir CO2,

para  que  o  aquecimento  global  não  fosse  consequência  de  um  produtor

desatualizado.  Este  foi  o  incentivo  do  governo  federal:  R$2.000.000.000,00.

Entretanto, até o presente momento, o produtor rural não pôs as mãos em nada, em

dinheiro nenhum.

Criar  belos  programas  e  grandes  ações  é  muito  bonito,  mas,  e  a  prática,  e  a

realidade no campo? Quero ver o produtor fazendo diferença com esse incentivo do
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governo federal.  Os produtores mineiros,  ou melhor,  os  produtores brasileiros são

heróis, porque conseguem fazer essa grande expansão tecnológica de produtividade

na raça, com esforço e muita luta, muitas vezes até indo à falência. A agricultura já foi

a âncora do governo federal para se combater a inflação antes do Plano Real, apesar

da falta de proteção desse governo. Foi a agricultura, o alimento que chegou barato -

o frango, o iogurte e o leite - para o produtor. O produtor não aguenta: fica asfixiado, e

o resultado disso são os 40% de aumento no custo dos alimentos.  Basta ver  as

notícias veiculadas na imprensa de que a inflação assusta o povo brasileiro. Isso se

deve à alta dos alimentos.  Se o pequeno produtor não consegue sustentar a sua

produção,  o poder acaba nas mãos do agronegócio, dos grandes produtores, das

multinacionais, que começam a monopolizar o preço dos produtos.

O governo não precisa dar nada de graça, mas tem o dever de regular o mercado,

comprar produtos para estocar na hora certa. Ele é o responsável pelo equilíbrio dos

preços, e também por que o produtor não fique à mercê do mercado e perca dinheiro.

São essas as minhas palavras na defesa desse governo sério e competente. Aliás,

há poucos dias, a ONU classificou Minas Gerais como exemplo para o mundo nas

metas  de  combate à desigualdade,  as  quais  deveria  cumprir  até  o  ano de 2020.

Minas já cumpriu cinco. O governo Anastasia esteve reunido com o representante da

ONU no Brasil, numa importante reunião. Quando se fala em combater desigualdade

social, Minas Gerais é exemplo no Brasil. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Srs. Deputados, serei bastante breve. Estamos ouvindo

os discursos dos dois lados, inclusive os da Oposição, como se todos os problemas

coubessem apenas ao governo federal. Desse jeito, fica parecendo que Minas não

tem problema nenhum. Não quero entrar nessa discussão, porque ela já está ficando

um pouco enfadonha. Toda a vez que discutimos os problemas do Estado de Minas

Gerais, mencionam o governo federal. 

O  nobre  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  foi  bastante  feliz  na  sua  fala.  O

Presidente Lula lançou as ações do programa de baixo carbono para uma agricultura

sustentável,  mas  os  recursos  estão  com  dificuldade  de  chegar.  O  mesmo  está
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acontecendo  com  o  requerimento  que  vamos  aprovar  neste  momento.  Quando

votamos o Bolsa Verde, nós mesmos criamos todas as dificuldades com a ajuda do

governo para não aplicá-lo. Lembro-me, como se fosse hoje - eu estava ali na tribuna,

no lugar em que o Deputado Carlin Moura está -, do discurso que fiz para o Deputado

Roberto  Carvalho,  que  é  o  autor  do  projeto.  Eu  lhe  disse  que,  da  forma  como

estávamos planejando o Bolsa Verde, o Estado não iria implementá-lo. A burocracia é

muito grande, e o Estado acha isso bom. Quanto mais burocracia, melhor para ele,

que não terá de executar essas ações. É isso que está acontecendo. Quando falamos

de agricultura familiar e dos órgãos do governo, digo que estão funcionando, mas a

burocracia  impera  no  Brasil,  especialmente,  no  Estado  de  Minas.  Precisamos  ter

coragem de enfrentar esse problema.

Aproveito a oportunidade,  Sr.  Presidente,  para  dizer  que o Bolsa Verde deveria

retornar a esta Casa, para que lhe pudéssemos fazer uma reavaliação. O governo

não conseguiu implementá-lo por causa da burocracia e do próprio produtor rural, que

tem dificuldade de se inscrever  nele.  Já disse  -  e  podem comprovar  pelas  notas

taquigráficas - que deveríamos fazer um projeto simples, objetivo e claro. Aí vieram os

agricultores, os técnicos de plantão, a Secretaria de Fazenda e disseram que ele

deveria ser feito de um determinado jeito. Assim, as coisas não funcionam. Como o

próprio Deputado Antônio Carlos Arantes disse, o governo lançou o programa, mas

não consegue fazê-lo funcionar. O Bolsa Verde também não funciona. A culpa talvez

seja do próprio Parlamento: cobramos ações do governo do Estado e do governo

federal para que funcionem; fazemos críticas para que funcionem. Então, não somos

contra  os  programas.  Somos  contra  o  seu  não  funcionamento,  porque  eles  não

funcionam.

As coisas precisam ficar mais claras, porque sempre as estamos dificultando. Essa

discussão  que  fizemos  hoje  com  o  Deputado  João  Leite  não  nos  leva  a  nada.

Estamos querendo fazer um paralelo com a campanha antecipada para a Presidência

da República, o que não será benéfico para Minas Gerais. Todos sabem que o ex-

Governador  Aécio  Neves  é  um  bom  candidato,  talvez  o  mais  importante  de  seu

partido, mas não precisa ser candidato agora. Tenho feito algumas críticas em nosso

meio  dizendo  que  o  Aécio  não  vai  ser  oposição  ao  Presidente  Lula  de  forma
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nenhuma. Ele está se colocando como oposição apenas para marcar terreno; não vai

enfrentar as grandes dificuldades que a oposição tem de enfrentar. Digo que há custo

para ser oposição. Penso que Aécio Neves vai continuar sendo essa figura importante

do Estado de Minas Gerais, mas não é um homem intocável; não é alguém já eleito

Presidente.

Acho  que  lhe  estamos  prestando  um  péssimo  serviço,  quando  antecipamos  e

trazemos para esta Casa as eleições de 2014. Ainda não estamos preocupados com

a  eleição  do  ano  que  vem.  Todas  as  ações  estão  voltadas  para  2014.  Tive

oportunidade de levar ontem essa preocupação ao Presidente desta Casa. Disse-lhe

que, se começássemos a fazer campanha presidencial nesta Casa usando o serviço

público, teríamos todos os ingredientes para que não dê muito certo. Acho que temos

outras formas de defender o governo, de fazer oposição, mas sem antecipar qualquer

tipo de projeção sobre o ano que vem, muito menos o ano de 2014. Nem sabemos se

o processo vai ser da mesma forma.

Estamos dizendo que esse requerimento não deve conter as informações do IEF.

Poderíamos pegar essas informações e dar uma reavaliada no programa, até para

sabermos se o governo vai aplicar dinheiro nele. Às vezes, o próprio governo chega à

conclusão de que um programa não vai funcionar. Isso acontece muito. Os programas

têm  essa  característica,  ou  seja,  criamos  os  programas,  mas  não  conseguimos

implementá-los,  executar  aquilo  que  planejamos.  Isso  é  norma  na  vida  pública,

principalmente no Executivo. Acho que o momento é oportuno, tendo em vista todas

essas  discussões  sobre  segurança  alimentar  e  Bolsa  Verde,  para  fazermos  um

grande debate aqui e sabermos o que está funcionando e o que não está e qual a

contribuição  do Parlamento,  da  Situação e  da  Oposição,  para  que os  programas

venham a funcionar. Acho que esse é o objetivo, porque ficar só criticando, só falando

é  muito  fácil.  O  Benedito  Valadares,  quando  Governador,  dizia  que,  quando  o

adversário  não tinha defeito,  colocava-se defeito.  Acho que essa não é a  melhor

política. Queremos a melhor política: que o Estado funcione bem; e digo isso. Faço

oposição  ao  governo  pontualmente,  estou  levantando  essa  questão  do  Ipsemg,

porque alugaram um prédio de 12.000m2, na Praça da Liberdade, por R$15.000,00

por mês, durante 35 anos. Então, isso é fazer oposição, é defender os interesses de
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Minas  Gerais,  porque  queremos  ter  a  informação  de  como  foi  feito  esse

procedimento.

A questão do Bolsa Verde merece, por parte da Assembleia, uma reavaliação, Sr.

Presidente. Na época do Roberto Carvalho, disse-lhe: “Roberto, o governo não pôs

interesse nesse projeto”. E isso é verdade, não pôs. O governo passado não tinha

interesse,  mas quem  o  atendeu,  Deputado  Roberto  Carvalho  -  estou  contando  a

história... Eu disse que da forma como está - vou repetir  - isso não é executável.

Vamos  encontrar  uma forma para  executarmos  esse  programa,  porque a  ideia  é

excelente; e cada qual tem a sua ideia boa, mas, às vezes, é difícil implementá-la. 

Então,  a  votação  desse  requerimento  é  importante  até  para  iniciarmos  uma

discussão do programa que criamos, em 2009; depois veio o decreto; e o governo

ainda não conseguiu implementá-lo, em razão das burocracias que, às vezes, nós

mesmos criamos na própria lei. Então, este é o nosso posicionamento. Acho que está

na hora de não ficarmos só nos vangloriando, nem o governo atual, nem o governo

Lula. Acho que devemos encontrar o melhor caminho para o Brasil. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, também encaminhamos favoravelmente

ao requerimento do Deputado Almir Paraca. Só para que as pessoas tenham a plena

compreensão, quero dizer que o Deputado Almir Paraca pede ao governo do Estado

que preste esclarecimentos sobre os recursos destinados ao Programa Bolsa Verde,

se foram destinados recursos e se estes foram aplicados no Programa Bolsa Verde. É

bom  compreendermos  isso,  Sr.  Presidente,  porque  requerimento  dessa  natureza

mostra, de forma muito clara e transparente, a importância da Oposição no Plenário

da Casa e o compromisso que tem, em Minas Gerais, a Oposição. A lei do Bolsa

Verde, como já bem lembrou o Deputado Antônio Júlio, é originária do ex-Deputado

Roberto Carvalho, hoje Vice-Prefeito  de Belo Horizonte, que também compunha o

bloco de oposição, na legislatura passada. Qual era a nossa preocupação, naquela

época? A ideia  do  Bolsa  Verde é  incentivar  as  pessoas,  os  proprietários  rurais  e

aqueles que detêm propriedades rurais a preservar o meio ambiente, as matas e as

nascentes, criando uma política pública de incentivo financeiro para que essas áreas
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de preservação ambiental sejam mantidas. Então, é essa a ideia simples e brilhante

do programa Bolsa Verde. Vamos incentivar para que as pessoas não promovam o

desmatamento nem a destruição do meio ambiente. Pelo conteúdo do requerimento

do Deputado Almir Paraca, as pessoas compreenderão que, desde 2009, o programa

não saiu do papel; não incentivaram as pessoas, o pequeno agricultor e aquele que

tem lá sua reserva nativa e preserva os animais, as nascentes dos rios e as áreas

ambientais. Não incentivaram esses pequenos produtores.

Por outro lado, Sr. Presidente, é importante lembrarmos que a oposição teve um

papel  desatacado,  quando  da  aprovação  do  Bolsa  Verde,  para  denunciar,  por

exemplo, a arbitrariedade do IEF contra o pequeno produtor rural e a fiscalização

exorbitante e desrespeitosa contra os nossos pequenos agricultores rurais. Fizemos

várias viagens pelo interior do Estado, uma atitude do bloco da Oposição, através de

pedido de audiência do Deputado Antônio Júlio e do Deputado Paulo Guedes. Fomos

a Guanhães, ao Norte de Minas, ao Triângulo, ao Sudoeste do Estado, a Pará de

Minas, porque alguns fiscais do IEF ou alguns Diretores do Instituto - que à época

foram  até  presos  -  estavam  cometendo  arbitrariedades  e  crimes,  estavam

perseguindo o pequeno agricultor. Agiam de forma muito desrespeitosa ao pequeno

agricultor rural. Para isso o IEF tinha agilidade, para isso a fiscalização chegava. Mas,

na  hora  de  implementar  um  programa  como  o  Bolsa  Verde,  vem  a  lentidão,  a

morosidade, a letargia.

Daí, compreendermos a brilhante intervenção e a inteligência - quando quer exercê-

la naquilo que sabe fazer melhor, que é ser sociólogo - do grande sociólogo Fernando

Henrique Cardoso. O sociólogo não está preocupado em fazer análise de cientista

político, mas em analisar a realidade aqui e agora, nua e crua. O Fernando Henrique

está certo quando diz que o PSDB não tem compromisso com o povão. E por que

não tem? Porque, se o Bolsa Verde não sai do papel... O Bolsa Verde interessa ao

povão, mas, quando você protege as grandes mineradoras, quando a voz de Minas

não  se  levanta  para  cobrar  o  novo  marco  regulatório  do  minério,  você  está

protegendo a elite. É isso que o Fernando Henrique Cardoso está dizendo. Muitas

vezes, os governos do PSDB são muito mais favoráveis à elite que ao povão. E aí é

fácil  dizer  que foram oito anos de governo do PSDB em Minas,  mas quem mais
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cuidou  dos  pobres  em  Minas  Gerais  foi  o  governo  federal,  que  implementou  o

programa Territórios da Cidadania, que incentivou a agricultura familiar, que valorizou

o Bolsa-Família.  Esses foram os programas que cuidaram dos pobres e dos mais

necessitados,  sim.  Aí  é  fácil  conviver  com  um  governo  de  elite,  por  um  lado,

acompanhado de um governo que cuidava do social.

Quando não havia essa bela junção de um que cuidava do social com outro que

cuidava da elite, o que aconteceu? O que viveu Minas Gerais quando tivemos os dois

governos do PSDB, o do Sr. Eduardo Azeredo e o do sociólogo Fernando Henrique

Cardoso?  Minas  Gerais  viveu  a  sua  pior  crise.  Minas  Gerais  viveu  o  seu  pior

momento  da  história.  Era  um  governo  do  PSDB,  do  Sr.  Azeredo,  que  vendeu  a

Cemig, que quebrou o Estado, que não tinha política social, que deixou o Norte de

Minas e o Vale do Jequitinhonha abandonados.

É isso que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso está nos dizendo. Às vezes, a

verdade  dói,  incomoda.  Compromisso  social  não  se  faz  só  da  boca  para  fora.

Compromisso social se faz com programas. Quero saber por que o Bolsa Verde não

sai do papel.  Ou Minas Gerais não quer  preservar o seu meio ambiente? Qual  o

valor? Estão aportados apenas 2 milhões. O que são 2 milhões para esse programa

sair  do  papel?  Qual  é  a  dificuldade?  É  problema  de  compromisso?  Temos  um

programa muito importante, pelo qual, faz quatro anos, a Oposição está lutando. É o

Bolsa-Atleta. Seria 1 milhão para implementar o Bolsa Atleta de Minas Gerais. A gente

tem de fazer promessa para Santo Expedito, para ver se o 1 milhão chega e o Bolsa-

Atleta sai do papel.

Governo é, acima de tudo, opção. Governo é, acima de tudo, tomar atitude e lado.

Queremos, sim, que o governo nos esclareça por que o Bolsa Verde não saiu do

papel,  por que os 2 milhões não foram usados nessa implementação.  Não quero

jogar  a  responsabilidade  para  o  Governador  Antonio  Anastasia.  Até  compreendo,

Deputado Sávio Souza Cruz, que o Governador esteja vivendo seus primeiros 100

dias de governo, ainda tendo de decifrar a herança maldita que recebeu do último

governo.  O Bolsa-Atleta não saiu do papel no governo passado,  os recursos não

foram aportados no governo passado, porque não há esse compromisso. A Oposição

cumpriu seu papel. Estamos aqui para votar. Ao contrário do que diz o Deputado João
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Leite, a Oposição ainda não fez obstrução este ano. Pelo contrário, Deputado João

Leite, estamos aqui para votar as indicações do governo, que estão na pauta hoje.

Pelo que estou vendo, de acordo com a presença de Deputados do governo na Casa

parece-me, Deputado João Leite, que não haverá quórum para votar as indicações do

governo. A Oposição está aqui para indicar o Diretor da Cepasa, do DER e do Deop,

e estamos aqui para votar porque, acima de tudo, esse é o nosso compromisso. O

compromisso da Oposição é propositivo. Questionamos, colocamos o dedo na ferida,

mas nunca trabalhamos contra Minas Gerais, nunca trabalhamos contra os interesses

do povo de Minas Gerais. Quando o Deputado Paulo Guedes, na legislatura passada,

implorou para fazer  uma CPI nesta Casa sobre o IEF,  que estava perseguindo o

produtor  rural  do Norte de  Minas,  era para mostrar  de quem o órgão,  na  gestão

passada, do Senador Aécio, estava a serviço. Essa é a verdade. 

O ex-Presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso está muito correto. Se o

PSDB, Deputado João Leite, se vocês não colocarem a mão na consciência, vão se

transformar na nova UDN, um partido que governa com uma minoria, que governa

com a elite.  Para falar  o contrário,  não basta palavra,  é necessário  ação.  Vamos

implementar o Bolsa Verde e o Bolsa-Atleta. Isso é política social, porque o resto é

conversa para boi dormir.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco) -  Com a palavra,  para encaminhar a

votação, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, ouvi atentamente o Deputado Carlin Moura,

sempre  vibrante  da  tribuna,  e  também o Deputado  Rogério  Correia,  entre  outros

parlamentares  que  nos  antecederam.  Estava  pensando  que  uma  das  mais

abomináveis características do ser humano é a injustiça. Ouvi o Carlin e o Rogério

dizerem que o PSDB e o Presidente são de elite e que não cuidaram do povão, não

cuidaram das camadas sociais mais carentes do País. 

Sr.  Presidente,  isso  é  uma tremenda  injustiça.  Se  hoje  temos  o  Bolsa-Família,

primeiro  programa de  transferência  de  renda deste  país,  é  bom lembrar  que ele

começou no governo do PSDB, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Todos se

lembram do Bolsa- Escola, do Vale-Gás, nomes que, depois, o PT mudou; mudou a

roupa e vendeu o programa como Bolsa-Família, Deputado Carlin Moura. O começo
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foi com o PSDB, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. É impossível tirar

isso da história, que é implacável e vai mostrar isso. A história é escrita depois, fora

dos holofotes, fora das câmeras. Essa é uma tremenda injustiça que se comete todos

os dias contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso e contra o PSDB. Quem

começou o programa de distribuição de renda no Brasil foi o PSDB, foi o Presidente

Fernando Henrique Cardoso. E digo mais, meu caro Sávio Souza Cruz, o programa

de estabilidade econômica do plano real foi implementado no governo Itamar Franco

e já com o Ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois se tornou Presidente da

República.  Reputo,  não  pelas  obras  ou  ações...  Talvez  o  Presidente  Fernando

Henrique tenha sido o Presidente mais importante de nosso país, porque conseguiu a

estabilidade  econômica.  E  esta,  caro  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  grande

companheiro e amigo do Triângulo Mineiro, beneficia a todos, mas principalmente as

camadas  menos  favorecidas  da  sociedade.  Caro  Presidente,  ele  favoreceu

principalmente os trabalhadores, pois antes, quando chegavam a receber o salário,

havia uma defasagem de 80%, e ele era corroído do dia 1º ao dia 30, ao dia 5, pois

só recebia seu salário no 5º dia útil.

A história do Brasil seguramente fará com que saibamos que devemos muito ao

PSDB,  principalmente  ao  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  por  iniciar

esses programas de distribuição e de transferência de renda para as classes menos

favorecidas  do  nosso  país  e  pela  estabilidade  econômica.  Para  sintetizar  o  meu

pronunciamento, falei apenas sobre dois itens que favoreceram todos os brasileiros,

principalmente aqueles menos favorecidos. 

Deveríamos colocar à frente do Palácio do Planalto uma estátua do ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso, em reconhecimento ao grande trabalho e à importância

do seu governo para o País. A reeleição, que muitos criticam e que pode realmente

ser discutida, foi  criada naquele momento e foi  importante para que tivéssemos a

estabilidade  econômica.  Disse  aqui  que  a  injustiça  é  algo  horroroso.  Para  fazer

justiça, tenho de dizer que o grande mérito do ex-Presidente Lula foi dar sequência ao

programa econômico do PSDB e do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse

foi o grande mérito do ex-Presidente Lula, tanto que colocou na Presidência do Banco

Central  um  tucano,  eleito  Deputado  Federal  à  época pelo  PSDB,  o  Sr.  Henrique
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Meirelles, para dar sequência ao programa de estabilidade econômica implementado

no País pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse foi o mérito do ex-

Presidente Lula, que foi  humilde,  e essa é a sua grande característica.  Ele é um

homem  humilde,  que  foi  capazmente  humilde  para  dar  continuação  à  política

econômica do PSDB. Essa é a grande razão do sucesso do governo Lula. 

Sr. Presidente, foi tratada aqui a questão da criação da Secretaria Extraordinária da

Copa do Mundo. O Secretário Extraordinário da Copa do Mundo em Minas Gerais, o

empresário Sérgio Barroso, honra qualquer governo no mundo com a sua presença.

Ele foi Presidente da Cargill e é um grande gestor e administrador. 

O Deputado Carlin Moura falou sobre a herança maldita do ex-Governador Aécio

Neves. A melhor e maior herança que um governo transferiu para outro foi essa que o

ex-Governador  Aécio Neves transferiu  para o seu sucessor,  o grande Governador

Antonio Anastasia. Minas Gerais vive o melhor momento da sua história. 

Sr.  Presidente,  retornando  ao  Secretário  Sérgio  Barroso,  é  por  essa razão  que

Minas  Gerais  é  o  Estado  mais  avançado  nas  obras  da  Copa  do  Mundo.

Possivelmente,  por  essa razão,  poderemos  sediar  o  jogo de abertura,  que é  tão

importante  para  vender  a  boa imagem de Minas  Gerais  lá  fora.  Essa Secretaria,

certamente, será extinta depois da Copa. No próximo governo, não existirá mais, já

que a sua existência não se justificará. É importante dizer que, no plano federal, foi

criada  também  a  Autoridade  Pública  Olímpica,  cujo  Presidente  é  o  Sr.  Henrique

Meirelles. Sr. Presidente, curiosa e coincidentemente, foram criados 171 cargos. Com

vergonha dos números um, sete e um, reduziram um pouco o número de cargos no

plano  federal.  Há outro  detalhe:  a  criação da nossa Secretaria  foi  um pedido do

Ministro dos Esportes do governo federal. Ele pediu que fossem criadas Secretarias

Extraordinárias da Copa do Mundo em todos os Estados que sediarão os jogos. 

A Oposição está em seu papel ao criticar e falar, mas temos a absoluta convicção

de que defendemos aqui os mais altos interesses do povo de Minas Gerais. Temos

caminhado para a frente, pois queremos resultados e que a vida do povo de Minas

melhore, como aconteceu com a vida do povo brasileiro, que melhorou com o PSDB

ao serem criados o Bolsa-Escola, o Vale-Gás e outros programas tão importantes e

tão defendidos. O PT adotou a tática do Hitler ao ir dizendo o que diz, tanto que, se
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fizermos perguntas sobre o assunto aos brasileiros que recebem o Bolsa-Família,

ninguém se lembrará de que esse programa teve início no governo do PSDB, com o

Fernando Henrique Cardoso, pois, todos os dias, o PT conta essa mesma mentira, a

de que foi ele que inventou o Brasil, criou o Bolsa-Família, o Bolsa-Escola e o Vale-

Gás. Na verdade, ele apenas deu continuação aos programas criados por Fernando

Henrique e não tem a coragem e a humildade para dizer isso. 

Sr. Presidente, em relação à reforma agrária, fico vendo as invasões de terra e o

desrespeito à propriedade, mas o governo federal poderia resolver isso fazendo algo

simples.  A grande  maioria  das  terras  no  Brasil  estão  à  venda,  portanto  não  há

necessidade de invasão.  E o  governo federal  tem dinheiro.  Se o governo federal

quiser  comprar  a  totalidade  dessas  terras,  elas  estarão  a  venda.  Conhecemos

centenas de propriedades em Minas Gerais que estão a venda. Em qualquer lugar

veremos terras a venda. Se o governo federal quiser comprar,  ele irá conseguir o

número de hectares necessários para atender toda a demanda do Brasil. O governo

federal deveria acabar com essa injustiça, porque ter uma terra invadida é horrível.

Ter  o  seu  patrimônio,  construído  ao  longo  da  sua  vida  ou  recebido  de  outras

gerações, dilapidado naquilo que é do seu mais legítimo direito, que é a propriedade,

como está na carta internacional dos direitos humanos, é horrível. O governo federal

poderia  resolver  essa  situação  simplesmente  fazendo  a  reforma  agrária.  Ela  é

plenamente defensável e tecnicamente viável. É preciso colocar o homem no campo

para evitar o êxodo rural. Tudo isso está correto. O que é errado é o governo federal

se  deitar  em  berço  esplêndido  e  ver  o  cidadão  brasileiro  ter  a  sua  propriedade

invadida. Qual a solução para isso? Que o governo federal compre terras e assente

as pessoas, sem problemas, sem violência, sem nenhuma dificuldade. Não sei por

que o governo federal não implanta um programa tão simples como esse.

São  essas  as  nossas  considerações,  Sr.  Presidente.  Agradeço  aos  Deputados

Rômulo Viegas e Sávio Souza Cruz, que me cederam vez para que eu falasse antes

deles. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, quero fazer o encaminhamento de
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um requerimento de extrema importância, do Deputado do PT, Almir Paraca. Foram

feitas  algumas  interlocuções,  aqui,  que  valem a  pena  esclarecer.  Gostaria  que  o

Deputado Carlin Moura entrasse, imediatamente, com a sua galera, em Brasília, para

explicar que programa social eficiente é aquele que evita desmoronamento de casas,

que evita riscos de vida, como está acontecendo na cidade de Governador Valadares,

governada  pelo  PT.  São  casas  desmoronando  e  trazendo,  cara  Deputada  Luzia

Ferreira, sérios problemas e risco de vida para as pessoas. O Deputado Carlin Moura

deveria conhecer melhor o que é um programa social eficiente, que é aquele que não

traz risco de vida para as pessoas. Lamentavelmente, estamos vendo os problemas

acontecerem. Haverá discussão para saber se foi falha da construtora ou de quem

foi, mas a responsabilidade do programa é do governo federal. Recentemente, li na

imprensa que a Presidente Dilma estava querendo tirar o Programa Segundo Tempo

do Ministério dos Esportes e passar para o Ministério da Educação, não sei por que

razão.

Sr. Presidente, o que gostaria de deixar claro para todos que nos assistem é que o

Senador Aécio Neves, político extremamente competente, e o Governador Anastasia,

um gestor de extrema qualidade, integridade e eficiência política, plantaram, irrigaram

e  realizaram  ações  altamente  positivas  para  trazer  um  grande  resultado  para  a

política agropecuária do nosso Estado. Vamos aos números: “O agronegócio mineiro

mostra a sua força ao Brasil e ao mundo. O PIB do agronegócio mineiro atingiu o

valor de R$105.000.000.000,00 em 2010 e bateu um recorde histórico. O crescimento

foi  de  16,2% em relação ao ano  de 2009.  O valor  representa  todas as  riquezas

geradas pela cadeia produtiva do agronegócio, incluindo a produção básica (dentro

da porteira), insumos, distribuição e a agroindústria.”

A  pesquisa  também  mostra  que  o  PIB  do  agronegócio  estadual  passou  a

representar 13% do PIB do agronegócio brasileiro. Em 2009, a participação de Minas

Gerais era de 11%. Os números, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, fazem parte da

pesquisa  realizada  pelo  Centro  de  Estudos  Avançados  em  Economia  Aplicada  -

Cepea  -  da  USP,  encomendada  pela  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  de  Minas  Gerais  e  pela  Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do

Estado de Minas  Gerais  -  Faemg. O ilustre  Secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e
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Abastecimento, o ex-Deputado Elmiro Nascimento, altamente atuante, disse que essa

foi  a  primeira  vez  que  o  PIB  do  agronegócio  mineiro  rompeu  a  barreira  de

R$100.000.000,00, com recuperação de perdas diante da crise econômica mundial

de  2009,  melhorando  a  renda do produtor  rural,  daquele  cidadão  que passa por

dificuldades. Como estamos vendo, o governo do PSDB se preocupa com os mais

necessitados, que precisam de mais atenção e de intervenções por meio de ações

públicas.

O  Dr.  Roberto  Simões,  Presidente  da  Faemg,  grande  baluarte  desse  setor,

destacou a recuperação de preços pagos ao produtor e a variedade do agronegócio

mineiro. O Presidente disse que o excelente resultado do PIB do agronegócio mineiro

em 2010 se deve à recuperação dos preços das “commodities”, à competência dos

produtores rurais, à diversificação do setor no Estado e à competência do governo de

Minas. O aumento da renda no campo é explicado pelo crescimento da produção

mineira e pela alta dos preços provocada pela demanda internacional. No caso do

açúcar,  houve forte procura pelo produto no  mercado mundial,  além da produção

recorde nas lavouras e usinas do Estado. Destacamos a atuação dos trabalhadores

rurais. O café também foi um destaque do PIB de 2010. A produção estadual, de 25

milhões  de  sacas,  foi  uma das  maiores  da  história.  Além  disso,  o  valor  da  saca

cresceu 24% graças ao aumento das exportações.

Sr. Presidente Deputado Inácio Franco, na pecuária, os principais destaques do ano

de 2010 foram a carne suína, o leite e a carne bovina, tanto na produção primária

quanto  na  agroindústria.  Segundo  a  pesquisa  da  USP,  o  volume de  carne  suína

processada registrou um crescimento de 3%, e o aumento nas receitas das indústrias

foi de 16%. Na pecuária leiteira, o aumento de renda do produtor foi de 16%. Já a

indústria de lácteos registrou ganhos com todos os principais produtos, como leite em

pó, leite UHT, queijo e leite pasteurizado. Na bovinocultura de corte, a melhora dos

preços pagos pelo boi elevou o faturamento dos pecuaristas.

A pesquisa do Cepea da USP mostra que o setor agrícola de Minas Gerais teve

melhor desempenho que o setor pecuário de Minas Gerais, no ano passado. O PIB

da  cadeia  produtiva  do  agronegócio  agrícola  cresceu  22% em 2010,  enquanto  a

expansão da renda no setor  da pecuária foi  de  11%. Segundo o  estudo,  o setor
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agrícola é responsável por 60% do PIB do agronegócio mineiro, enquanto o setor da

pecuária representa 44%.

Essa, caros colegas Deputadas e Deputados, é, sem dúvida, uma ótima notícia e

deve ser comemorada por todo o setor produtivo do Estado. Estamos no caminho

certo.  Quando  o  agronegócio  vai  bem,  a  economia  mineira  se  beneficia  com  a

geração de mais empregos e renda, dando aos produtores rurais melhores condições

de  vida.  O  governo  Aécio  Neves  e  o  governo  Anastasia,  que  plantaram  e  estão

colhendo grandes frutos, dão uma atenção muito especial às camadas carentes e

necessitadas do nosso Estado. 

Mais  uma  vez,  meus  parabéns  aos  produtores  rurais  mineiros,  incansáveis

batalhadores, pois, mesmo diante das dificuldades, sempre mostraram superação e

capacidade  de  recuperação.  Parabéns  também  a  todo  o  sistema do  governo  de

Minas,  na  pessoa  do  nosso  ilustre  Governador  Anastasia,  homem  que  planeja,

homem preparado, homem íntegro, que se relaciona muito bem com a Presidenta

Dilma e foi elogiado por ela mesma pelos altos índices e pelos indicadores positivos

de Minas Gerais. Nosso governo tem atuado de forma exemplar, dando atenção aos

produtores  mineiros  e  condições  técnicas  para  melhor  se  desenvolverem,  com  o

apoio  da  Emater,  da  Epamig,  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -,  da

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e das nossas universidades e centros

de pesquisas.

Porém, Sr. Presidente, quero fazer um alerta aqui de público, não apenas como

Deputado, como parlamentar, mas sobretudo como cidadão brasileiro.  Estarei aqui

sim,  e  ninguém  do  bloco  da  censura  me  censurará,  pois  continuarei  sempre

analisando e  comparando as  ações  dos  governos  federal,  estadual  e  municipais.

Esse é um direito meu, constitucional, não preciso ser Deputado para exercê-lo. Farei

sempre, pois lá existem erros e acertos, assim como aqui, em Minas. A nossa função

e objetivo é trabalhar para que a situação melhore, e não ficar buscando heranças. E

quais são elas? Sabemos que o ex-Presidente Lula deixou um quantitativo de restos

a pagar altamente expressivo em razão da sua gastança no ano passado. Tanto isso

é verdade que ele acordou o dragão da inflação. Agora, a equipe econômica está aí,

batendo  cabeça.  O  Presidente  da  Eletrobras  fala  que  vai  aumentar  o  custo  da
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gasolina, o Ministro Mantega diz que não. Essa é uma herança também. 

Neste Parlamento, precisamos dar atenção aos membros da Oposição e aos da

Situação.  É  preciso  trabalharmos  juntos.  Meu  direito  constitucional,  ninguém

censurará. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pretendo

levantar  alguns  temas  para,  ao  fim  e  ao  cabo,  fazer  o  encaminhamento  do

requerimento em tela. Primeiro, quero dizer que esses requerimentos que têm sido

sonegados têm levado o Estado a prejuízos dispensáveis, caso essa preocupação

manifestada pela Oposição seja objeto do cuidado e da atenção do governo, de sua

base e até dos meios de comunicação. Por  exemplo, o requerimento que não foi

aprovado  e  que  solicitava  uma  investigação  no  IEF  acabou,  por  ter  sido

desconsiderado, submetendo o Estado de Minas ao desprestígio de ver o Presidente

desse órgão sair  de lá algemado e preso. Todos nos lembramos perfeitamente do

episódio da prisão do Sr. Humberto Candeias. Isso aconteceu porque não foi dada

atenção ao requerimento e à investigação que a Oposição queria fazer.  Portanto,

esses requerimentos são da maior importância.

O Deputado Zé Maia  trouxe à consideração aquilo  que classifica como um dos

graves pecados não só na política e na vida pública, mas também na relação entre as

pessoas:  a  injustiça.  E  trago à  consideração uma virtude no campo oposto,  uma

virtude  que  talvez  seja,  como  alguém  já  disse,  uma  pérola  no  oceano  dos

sentimentos: a gratidão. A ingratidão do PSDB com o ex-Presidente Itamar Franco

clama aos céus. 

A única  obra  que  o  PSDB atribui  a  si  mesmo não  é  dele,  é  uma apropriação

indébita. O Plano Real  foi  lançado no governo Itamar Franco,  que já  pertenceu a

alguns partidos e, na maior parte da sua vida pública, ao PMDB, nunca ao PSDB. E

naquele  momento  em  que  foi  lançado  o  Plano  Real,  o  Sr.  Fernando  Henrique

Cardoso não era sequer Ministro e ainda cometeu o crime de falsificar sua assinatura

nas cédulas do Real que foram lançadas. Portanto, a fraude histórica que o PSDB

quer impor à população brasileira - de que é o autor do Plano que colocou fim ao
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processo inflacionário no Brasil - é grave e deve ser denunciada como uma injustiça

com o Presidente Itamar Franco e como uma ingratidão também daquele partido com

um Presidente que honrou Minas Gerais durante o seu governo.

Faço  essa  consideração  inicial  para  apresentar  aqui,  mais  uma  vez,  minha

solidariedade  ao  Governador  Anastasia.  Tenho  acompanhado  os  seus  primeiros

movimentos após a sua posse e tenho feito uma análise, Presidente, de que ele,

infelizmente, não pôde tomar posse do seu governo. O grupo de poder que dominou

o  Estado  de  Minas  há  quase  uma  década,  que  transformou  os  mineiros  em

coadjuvantes de uma campanha eleitoral contínua, permanente, de culto pessoal, de

culto à personalidade do Senador Aecinho Malvadeza prosseguiu e avançou de forma

descarada no governo Antonio Anastasia, não lhe permitindo que se constitua - tenho

certeza - nos moldes e nos padrões que ele pretendia. Portanto, ao analisar os cem

dias da posse do Governador, quero dar-lhe um crédito e dizer que, para não cometer

injustiças, vou esperar,  de fato, que ele tome posse do seu governo para, aí sim,

fazermos uma análise. 

A coisa é tão grave, Presidente e Deputados, que, assistindo hoje, pela TV Record,

à nomeação do ex-Deputado Edmar Moreira,  o Governador  Anastasia,  consultado

sobre essa indicação, pronunciou que não foi ele que a fez, mas o PP. Se isso é

verdade,  Presidente,  é  gravíssimo.  É  o  aparelhamento  explícito  denunciado  pelo

próprio  Governador,  que  governa  de  mãos  amarradas  pelo  grupo  político  que

dominou  o  Estado  e  fez  o  seu  aparelhamento,  as  nomeações  numa  campanha

eleitoral permanente, transformando o governo não em uma ação administrativa, mas

em uma ação eleitoral, usando o erário de Minas para fazer campanha política para o

Senador  Malvadeza.  Tudo  isso  foi  denunciado  pelo  próprio  Governador  Antonio

Anastasia, com quem quero aqui, de público, solidarizar-me. A que ponto chegamos?

A indicação  de  um  Vice-Presidente  de  uma companhia  chega  à  companhia  não

através daquele  que representa o acionista majoritário,  que é o Estado de Minas

Gerais, pelo Governador, mas por um partido político, segundo o próprio Governador.

É  preciso,  inclusive,  Sr.  Presidente,  suspendermos  a  análise  dessas  sabatinas

feitas  a  dirigentes  de  órgãos,  para  fazermos  uma  diligência  ao  Governador  e

sabermos se foi  ele mesmo que indicou essas pessoas;  se ele está conseguindo
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cumprir a missão que a Constituição lhe atribui, como o dever de indicar os dirigentes;

se persiste aquele grupo que tomou conta do governo e está sempre viabilizando

aumentar o poder do Senador no partido “a”, no partido “b”, no partido “c”, no “partido

do periquito”, no partido de não-sei-quem. Agora vem essa denúncia grave, trazida a

Minas Gerais, trazida aos mineiros por ninguém menos que o próprio Governador,

dizendo que não fora ele quem indicou o atual Vice-Presidente da MGI. Isso é de uma

gravidade sem precedentes em Minas Gerais.

Justamente quando negligenciamos a análise dos requerimentos da Oposição, é

que  suscitamos  esse  tipo  de  situação  em  Minas  Gerais.  E,  Sr.  Presidente,  para

concluir a minha tese, aquilo que submeto à apreciação dos dirigentes da Casa, da

nossa  Mesa  Diretora  e  do  coletivo  dos  Deputados,  peço  que  suspendamos  a

apreciação  de  qualquer  projeto  de  lei  que  venha  do  Executivo  e  seja  relativo  a

qualquer  indicação  para  órgãos,  fundações  ou  autarquias,  até  que  façamos  uma

pesquisa  para  saber  se  foi  o  próprio  Governador  que  assinou  esses  atos  ou  se

alguém  não  ungido  pelas  urnas,  não  autorizado  pelos  mineiros,  está  exercendo

autoridade  em  nome  de  um  projeto  eleitoral  prematuro,  contínuo,  permanente,

custeado com dinheiro público, em detrimento do dever do Governador Anastasia de

governar a nós todos e Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, estamos encaminhando favoravelmente

o Requerimento nº 123/2011, em que se solicita à Secretaria de Meio Ambiente e ao

IEF informações sobre os aportes, a destinação e a efetiva utilização dos recursos do

Bolsa Verde. Notamos que quase todos os oradores que nos antecederam fizeram

um  prévio  raciocínio,  ou  seja,  aqui  deixaram  suas  opiniões,  suas  considerações

pessoais,  sem  ao  menos  dar  oportunidade  àquele  que  receberá  a  solicitação de

prestar a esta Casa as informações que desejamos conhecer.

O Deputado Sávio Souza Cruz bem iniciou a sua fala dizendo que, ao final das suas

palavras, reforçaria o porquê da aprovação ou não aprovação do requerimento. Mas,

ao terminar a sua fala, deixou-nos sem a mínima ideia sobre se devemos votar a

favor ou contra o requerimento. Deixamos claro que a Oposição, nesta Casa, perde



1303
____________________________________________________________________________

espaço a todo instante. Perde espaço porque não há proposição trazida ao debate

que faça com que a vida dos mineiros se torne, pelo menos, um pouco melhor em

função das atitudes da Oposição. A Oposição nominou o Senador Aécio Neves vítima

e deve persegui-lo a todo instante, até mesmo com aquilo que não esperávamos. E

falarei a V. Exa. o que não esperávamos. Esta Casa ouviu, há aproximadamente duas

semanas,  o  Deputado que  trouxe  ao conhecimento  de  toda  Minas  Gerais  que o

Senador não cumprimentou alguém da Oposição no velório do nosso saudoso ex-

Vice-Presidente. Acho que devemos discutir a inversão da Oposição, na contramão

de Minas Gerais, que, a toda hora, fica clara e evidente.

Sr. Presidente, a respeito do requerimento, não podemos omitir o fato de que os

números da agricultura de Minas superam todas as expectativas. Ratifico minha fala

afirmando  que  a  Presidenta  recentemente  disse  que  não  fará  nenhuma reforma,

simplesmente continuará tocando o Brasil com programas. Cabe aqui ressaltar, nosso

Líder Mourão, por que continuar com programas? Porque para o Brasil caminhar da

forma como vem fazendo, houve alguém que trabalhou lá atrás; houve alguém que se

posicionou nos momentos em que era necessário fazer as reformas,  mesmo que,

perante a opinião pública e a nossa população, perdesse ponto. Mas alguém chegou,

pegou a  cadeira  limpa,  a  mesa arrumada,  servida,  a  mesa posta,  e só vai  fazer

programas. Não se cria uma situação como a que o Brasil vive hoje somente com

programas: tem de haver reforma.

A Emenda n° 29, Sr. Presidente, ficará. O povo está  padecendo na saúde, e volto

ao requerimento porque ele solicita ao IEF informações sobre o que foi feito até agora

com o Bolsa Verde. E aqui não foi debatido em nenhum momento alguma coisa do

Bolsa Verde que não tenha sido feita. Somente houve colocações político-partidárias. 

Um Deputado que nos antecedeu depreciou a importância do papel do Senador

Aécio Neves no Brasil. Estive em Brasília na tarde do seu pronunciamento. Vi toda a

Oposição do Senado ficar de pé. Um dos Senadores do Norte levantou-se e disse:

“Senador Aécio Neves, quero, neste momento, levantar-me para, de pé, saudar V.

Exa. Que fique gravado nos anais da Casa que eu quero bater palmas para V. Exa.

de pé. Reconheço o valor de V. Exa. na política nacional”. E, Sr. Presidente, alguns

mineiros insistem em não enxergar. O ditado prevalece: o pior cego é aquele que não
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quer enxergar. E temos aqui alguns Deputados que querem ser cegos, que querem

jogar contra Minas Gerais. Pelo amor de Deus! Quem nasce na terra de Tiradentes,

na terra de Juscelino Kubitschek, na terra de Tancredo Neves e de tantos  outros

mineiros  que  deram  ao  Brasil  uma  grande  contribuição  ao  progresso  estão  hoje

jogando contra o próprio patrimônio, fazendo gol contra. O sentido de atacar é para

lá, mas estão jogando a bola para cá, contra Minas Gerais. Uma proposta que deixo

aqui  em  nome  do  nosso  bloco  é  que,  a  partir  de  agora,  possamos  pensar  e

demonstrar nossas posições de forma mais organizada e em favor tão somente de

Minas  Gerais.  Hoje  ir  contra  o  Senador  Aécio  Neves  é  jogar  contra  o  próprio

patrimônio, é querer demonstrar que não tem amor a Minas Gerais, principalmente ao

Brasil. O preparo do administrador advém do seu passado. Se hoje Minas Gerais se

orgulha  do  seu  produto  interno  bruto,  no  passado  alguém  fez  por  onde.  Quero

perguntar  aqui:  houve  participação  do  Governador  Itamar  Franco?  Sim.  Houve

participação do Governador Azeredo? Sim. E de muitos outros. É como disse o nosso

Senador na semana passada no Senado: devemos reconhecer até mesmo as falhas

daqueles que tentaram fazer de forma correta, mas não foram bem-sucedidos. Mas

valeu a intenção. E disse ainda mais o nosso Senador: se a Oposição espera de mim

ataques, não vai ter. 

Voltando, Sr. Presidente, ao requerimento, quero dizer que, se o aprovarmos - estou

encaminhando favoravelmente a ele - é porque queremos que o Secretário mande os

esclarecimentos  a  esta  Casa.  Mas  não  que façamos  aqui  o  que  estamos  vendo

acontecer:  críticas  antes  de  as  informações  chegarem.  Se  assim  for,  por  que

aprovarmos o requerimento? Já estão fazendo aqui o julgamento antecipado da lide.

Até  parece  que  os  comentários  a  respeito  do  Bolsa  Verde  não  precisam  de

esclarecimentos. Parece que o Secretário já esteve aqui e não concordaram com ele.

Ao  analisarmos  o  requerimento  do  Deputado  Almir  Paraca  e  encaminharmos

favoravelmente a ele, queremos interagir com o governo do Estado para obtermos as

informações necessárias para que possamos dar a nossa população o que esperam,

que é a resposta dos nossos trabalhos. 

Minas Gerais tem outro setor importante com direito a requerimento. Sr. Presidente,

as  nossas  estradas  estaduais  que  favorecem  os  agricultores  mineiros  estão
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asfaltadas. Todos os Municípios mineiros estão interligados, com exceção de cinco,

Deputado Rômulo Viegas, que são interligados por rodovias federais. E até hoje não

estão  interligados.  Deixo  aqui  essa  solicitação,  para  que  a  Oposição  reúna  as

assinaturas  necessárias  e  as  leve  à  Presidente  Dilma,  solicitando  que  sejam

asfaltados os demais Municípios. Aí teremos Minas Gerais totalmente interligada por

asfalto,  com  sua  produção  agrícola  escoada  com  mais  facilidade,  valorizando  o

homem  do  campo.  Nota-se,  Sr.  Presidente,  que,  quando  falamos,  acabamos  por

mexer um pouco com o brio de algumas pessoas que às vezes falam, mas deixam no

ar uma colocação que não é verdadeira, numa tentativa de estelionato eleitoral. 

Para finalizar, nesses 45 segundos finais, quero dizer que sou mineiro e orgulho-me

de ter nascido neste Estado. Se Deus me fez mineiro, também sou brasileiro. Nasci

na pequena Cristais, mas hoje, neste Parlamento, defendo com unhas e dentes que o

Brasil pode ser governado por um mineiro, um mineiro preparado, que tem a opinião

pública do seu lado. Repudio veementemente falsos mineiros que, a todo instante,

tentam desacreditar o mineiro mais importante de Minas Gerais e do Brasil, o mais

querido, o Senador Aécio Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

vamos encaminhar favoravelmente o requerimento do ilustre Deputado Almir Paraca

relativo ao Bolsa Verde, mas queremos fazer algumas considerações.

Ouvimos  os  Deputados  da  Oposição,  que,  como  assinalou  bem  o  eminente

Deputado João Leite,  estão obstruindo.  Estão obstruindo porque começaram uma

série de críticas ao governo do Estado de Minas Gerais, aproveitando o Regimento

Interno da Casa, que dá direito ao encaminhamento por meio de requerimento. O que

vimos aqui foi um verdadeiro festival de críticas infundadas ao governo do Estado de

Minas Gerais. Mas nós, Sr. Presidente, vamos nos ater a esse requerimento. Apenas

queremos  dizer  que,  para  o  escoamento  da  produção  rural  do  Estado de Minas

Gerais,  o  governo  Aécio  Neves  e  Anastasia  ligou  226  Municípios  por  asfalto,

exatamente para o escoamento da nossa produção. Apoiar o produtor rural não é só

dar a ele implementos na área de adubação, estímulos, financiamento e assim por
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diante. Apoiar o produtor rural é também criar infraestrutura suficiente para que o seu

produto possa ter escoamento e mais valor agregado. Apoiar o produtor rural é, por

exemplo, Deputado Rômulo Viegas, levar telefone celular a 400 Municípios mineiros

que não o tinham para que ele possa comunicar-se com o consumidor e encontrar

meios de vender o seu produto. Apoiar o produtor rural é, a meu ver, levar a saúde

para  os  mais  longínquos  e  mais  distantes  Municípios  de  Minas  Gerais.  E  o

Governador Aécio Neves, juntamente com o Vice-Governador Anastasia levaram uma

ambulância  para  cada  um  dos  853  Municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Construíram mais de 2 mil postos de saúde por todo o interior do Estado. O Pro-Hosp

foi dobrado, apoiando-se o povo do interior de Minas Gerais, sobretudo o povo do

meio rural.  É  preciso  esclarecer  de  uma vez por  todas essas  questões.  Apoiar  o

produtor  rural  é  também, a  nosso ver,  examinar  o  crescimento  do  PIB de Minas

Gerais, que de 2009 a 2010 subiu para 10,9, um crescimento superior ao da China. E

quem deu mais  força  para  o  crescimento  foi  a  agropecuária  de  Minas Gerais.  E

quando a agropecuária cresceu mais? No governo Aécio Neves e Anastasia. Isso não

foi lembrado aqui.  É preciso lembrar. O governo federal cresceu sete e pouco por

cento. Minas Gerais cresceu 10,9%. Por que isso? Por que a agropecuária chegou

junto desse jeito? Com certeza,  é porque teve apoio do governo do Estado. Não

temos a menor dúvida disso.

Apoiar o produtor rural é também levar a educação, apoiar a educação no meio

rural, levar as escolas para o meio rural, assim como os postos de saúde, conforme já

dissemos.  Para  quê? Para  que o  produtor  rural  e  o  trabalhador  rural  tenham ali,

pertinho da sua casinha, uma escola e um posto de saúde. É o que o governo mais

fez neste Estado.

Sou do interior e tenho conhecimento dessas questões todas. A meu ver, tudo isso

está  inserido  nesse  tema,  que  é  extenso.  Tudo  isso  faz  parte  de  um  governo

dinâmico, como o governo Anastasia. Por que Minas Gerais tirou o primeiro lugar no

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb? Primeiro lugar nacional.  A

previsão é que até 2020 cheguemos ao índice de 6,3%. Minas Gerais já chegou a

5,8%. Por que isso? Hoje, 86% dos alunos de 8 anos de idade, inclusive do meio

rural,  já  estão lendo e escrevendo.  Por  quê? Porque Minas foi  o  primeiro Estado
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brasileiro a levar a criança de 6 anos para a escola. É por isso. Ninguém se referiu a

essas  questões  aqui  quando  criticou  o  governo  Aécio  Neves  e  Anastasia.  Não

disseram isso, a não ser companheiros da Situação.

Falava sobre  a questão da educação.  O que esse governo já vai  fazendo pelo

interior, sobretudo para apoiar o produtor rural do Estado de Minas Gerais? Reformou

e  construiu  milhares  de  escolas  pelo  interior  deste  Estado.  Estamos  assistindo  a

obras de toda natureza.

Deputado  João  Leite,  hoje  ouvimos  um  Deputado  da  Oposição  dizer  que  o

Governador Anastasia ainda não tomou posse. Se a Presidente Dilma Roussef tomou

posse, Minas Gerais também ainda não sabe; o Anel Rodoviário não sabe; a BR-381,

que  liga  Belo  Horizonte  a  Valadares,  não  tem  conhecimento;  o  metrô  não  tem

conhecimento; as obras sociais  de Minas Gerais  não têm conhecimento.  Até hoje

Minas Gerais  não viu recursos do programa Minha Casa,  Minha Vida para quem

ganha menos de três salários mínimos. Se a Presidente Dilma Roussef tomou posse,

infelizmente,  Minas  Gerais  não  tem  conhecimento  disso.  Não  existem  obras  do

governo federal em andamento em Minas Gerais.

Gostaria de fazer uma consideração, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ontem mesmo

foi dito aqui que a Presidente Dilma Roussef é mineira. Ela é mineira porque tem

certidão  de  nascimento  de  Minas  Gerais,  mas,  para  quem  está  trilhando  a  vida

pública,  não  basta  certidão de  nascimento;  é  preciso  ter  trabalho  pelo  Estado,  é

preciso ter obras pelo Estado. E o mineiro verdadeiro, que tem obras pelo Estado de

Minas Gerais, chama-se Aécio Neves. Esse, sim.

Acabamos de falar sobre algumas das inúmeras obras do Senador Aécio Neves

juntamente com o grande Governador Antonio Augusto Anastasia, que, para alegria

dos mineiros, não é um dos maiores, mas o maior  executivo  do Brasil,  que está

governando  Minas  Gerais  no  momento.  Podem  esperar,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, que os produtores rurais terão uma melhora considerável ao longo do

governo Anastasia, como tiveram ao longo do governo Aécio e Anastasia.

Não era nosso propósito vir a esta tribuna neste momento, mas, como a Oposição

decidiu obstruir o requerimento do ilustre amigo Deputado Almir Paraca, precisamos

voltar aqui para repor a verdade em relação a algumas considerações feitas. Muito

obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, também discutirei o requerimento do

Deputado Almir Paraca por causa da importância do projeto Bolsa Verde, que já é lei,

pois foi regulamentado. Entre vários benefícios, o Bolsa Verde é um estímulo para

que os que precisam, que podem e devem cultivar sua terra - os pequenos e médios

proprietários -, recebam contribuição do poder público para compatibilizar a produção

agrofamiliar  com a preservação ambiental.  A linha de desenvolvimento e produção

sustentável  é  hoje  a  mais  recomendada,  e  o  mundo  exige  medidas,  como  a

preservação  do  ar  e,  principalmente,  das  águas.  Sabemos  que  a  preservação

ambiental garante um elemento básico, inclusive para a produção agrofamiliar e para

a sobrevivência do ser humano com qualidade, que é a disponibilidade de água. O

assunto  água nos  remete  a  uma questão prioritária  para  nós,  na  Assembleia.  Já

mencionei em outras oportunidades e queria, na discussão do Bolsa Verde, relembrar

que aprovamos,  na Comissão de Participação Popular,  duas visitas oficiais a dois

importantes  órgãos  de Minas Gerais:  a  Copanor  e a  Agência  de  Saneamento  de

Águas e Esgotos - Arsae. A questão da Copanor diz respeito a um fato muito grave,

que ocorre em Minas Gerais e já foi denunciado por mim nesta tribuna. Depois de um

bom período de discussão, chegamos à aprovação da lei que criou a Copanor, uma

subsidiária  da  Copasa.  A  lei  previa  que  essa  subsidiária  atenderia  regiões  do

semiárido mineiro, como o Jequitinhonha, o Mucuri  e o São Mateus, atendendo a

comunidades de até 5 mil habitantes. Isso está na lei que criou a Copanor. Andando

por  Minas  Gerais,  rodando  por  essas  regiões  para  realizar  audiências  públicas,

percebemos  que  há  uma  demanda  universal  e  consensual  de  todas  essas

comunidades: o abastecimento de água para consumo humano. Comunidades de até

200 habitantes não estão sendo cobertas pelo atendimento da Copanor. O Deputado

Carlin Moura estava presente em uma dessas audiências e percebeu que talvez essa

seja a demanda mais elementar do ser humano: beber água tratada.

Ouvindo os pronunciamentos da base do governo nesta tribuna, imaginava se a

pessoa  que  está  no  Vale  do  Jequitinhonha  separando  o  barro  da  água,  depois

fervendo a água, acreditará que os Deputados estão na tribuna falando de Minas
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Gerais. Como se Minas Gerais fosse essa maravilha, o melhor lugar onde se viver.

Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  descobrimos  que  essa  previsão  do  não

atendimento a comunidades de até 200 habitantes foi feita por decisão interna, não

sei  se  da  subsidiária  ou  da  empresa-mãe,  da  Copasa,  infringindo a  lei  que  esta

Assembleia  votou.  Nós votamos o  atendimento  aos Municípios,  mas não fizemos

essa limitação. Não instituímos que comunidades com menos de 200 habitantes não

pudessem ser atendidas.

Venho tratando desse assunto há alguns dias e gostaria de uma explicação oficial

dos órgãos do governo, do Líder do Governo e do Líder do Bloco da Situação nesta

Casa. Por que a Copanor não oferece sistema de água nas comunidades com até

200 habitantes? Esse é um direito universal do cidadão. Fiquei pensando que isso

pudesse ter  acontecido em função de uma orientação do ex-Presidente Fernando

Henrique  Cardoso.  Estou  até  vendo  ele  dizer  assim:  não  mexam  com  o  povão.

Deixem o povão de lado. Só cuidem da classe média, dos grandes e dos médios.

Pode  ser  que  a  Copanor  e  a  Copasa  estejam  seguindo  o  que  o  ex-Presidente

Fernando Henrique disse no artigo. Só pode ser isso.

A Assembleia fez o seu papel, isto é, autorizou a criação da subsidiária para atender

comunidades  com  até  5  mil  habitantes.  Faço  essa  cobrança  sem  afastar  a

possibilidade da visita oficial que faremos. A situação é muito grave. Nessas regiões

do semiárido, existem dezenas, centenas de pequeníssimas localidades, com 50, 70,

80 pessoas. São grupos familiares vivendo em pequenas vilas. Se a pessoa não tem

acesso à água, ela também não terá saúde nem condição de saneamento. Também

não poderá sustentar a sua produção, nem criar um pequeno animal, nem fazer uma

pequena produção de mandioca, arroz, feijão, milho, hortaliças, etc. Essa pessoa não

poderá criar uma galinha, um porco ou uma vaca. São problemas vivenciados. 

Gosto muito de discussões ideológicas até mesmo pela minha formação, mas neste

momento gostaria de obter uma resposta mais efetiva sobre essa situação. Por que a

Copanor  não  está  cumprindo  a  sua  finalidade?  Sei  que  existem  pessoas

comprometidas na Copanor. Será que o problema é a estrutura ou será que foi a

Copasa que impôs à Copanor esse tipo de limitação sob a lógica do custo? Essa é a

minha  intuição.  É  mais  barato  para  a  subsidiária  implementar  sistemas  de
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abastecimento de água e esgoto em comunidades com maior número de habitantes

porque, se assim o fizer, ela terá um dispêndio menor com o custo de sistemas do

que  em  comunidades  com  menor  número  de  habitantes.  Esse  é  um  raciocínio

inadmissível  para  uma subsidiária,  para uma empresa que tem por  objetivo levar

água a seres humanos.

Não adianta dizer que foi o melhor Governador ou o Senador mais votado ou o

mineiro  que  vai  ser  o  Presidente  da  República.  Cada  um  tem  sua crença  e  sua

convicção. O que quero saber é por que a subsidiária criada para oferecer água e

tratamento de esgoto no semiárido mineiro não está cumprindo o seu papel. Pergunta

singela. Gostaria que alguém do governo viesse até aqui me explicar. Um Deputado

disse que estava na lei,  mas lhe mostrei  que não,  que a lei  fez referência a um

atendimento  universal.  Ainda  não  obtive  essa  explicação.  Como sabemos  que  o

processo  de  tramitação  de  requerimentos  às  vezes  é  muito  moroso,  preferimos

aprovar  uma visita  à Copanor  e  à  agência  em vez de  aprovar  um requerimento,

porque a agência existe justamente para isso, para fiscalizar a prestação do serviço.

Espero que, nessa visita que está sendo marcada pela Comissão, tenhamos uma

explicação. Já nos antecipamos. No ano passado, aprovamos aqui, na Comissão de

Participação Popular, uma ação específica no Plano Plurianual para fazer esse tipo

de atendimento. E vamos cobrá-la. Assim, vamos saber se o governo começou ou

não essa ação,  se ela já está sendo planejada e efetivada. A melhor maneira de

sabermos se um governo já começou é ver como anda a execução orçamentária, a

meta  física  do  programa  previsto.  Gostaria  de  saber  qual  é  o  planejamento  de

atendimento de comunidades com até 200 habitantes pela Copanor. É uma questão

muito grave. Muitas comunidades não estão sendo atendidas.

Encerro dizendo que nós, Deputadas e Deputados, independentemente de partido,

não podemos conviver com essa situação de barbárie, de não civilização. As pessoas

não  terem  água  para  beber  é  um  escárnio.  Esperamos  que  o  governo  tome

providências.  Já mencionei  isso diretamente ao Governador.  Acredito que ele não

tinha  conhecimento  dessa  regra  interna  que  estava  prevalecendo  na  Copanor.

Qualquer  ser  humano com o mínimo de sensibilidade e  de poder  atribuído pelas

urnas  tem  a  obrigação  de  fazer  com  que  os  órgãos  públicos  tratem  todos  com
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dignidade. Precisamos tratar esse povão, que, infelizmente, no semiárido, não tem

água para beber. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOMARA ALVES DA SILVA PARA

PRESIDENTE DO IPSEMG, EM 23/3/2011

Às  15h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Luiz  Carlos

Miranda, Fred Costa e Carlos Mosconi (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por

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

número regimental,  o Presidente “ad hoc”,  Deputado Luiz Carlos Miranda,  declara

aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião

da Comissão e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Carlos  Mosconi  para  atuar  como

escrutinador.  Realizada  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Fred Costa e para Vice-Presidente o Deputado Luiz Carlos Miranda, ambos

por unanimidade. O Deputado Luiz Carlos Miranda declara empossado o Presidente,

Deputado Fred Costa,  a quem passa a direção dos trabalhos.  Este,  por  sua vez,

declara  empossado  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  como  Vice-Presidente.  O

Presidente  eleito  designa  como  relator  da  matéria  o  Deputado  Gustavo  Corrêa.

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

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011. 

Fred Costa, Presidente - Sávio Souza Cruz - Gustavo Corrêa.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA

RIBEIRO PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FEAM, EM 5/4/2011

Às  16h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados João Leite, Duarte Bechir e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e

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

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

destina a proceder à arguição pública do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, indicado

para o cargo de Presidente da Feam, a apreciar o parecer da indicação e a discutir e

votar proposições da Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Ilmar Bastos dos

Santos,  Assessor  Especial  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  e  Eduardo  Tavares,

Ouvidor de Meio Ambiente. O Deputado Doutor Wilson Batista retira-se da reunião. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o indicado e

para proceder a sua arguição pública, conforme consta das notas taquigráficas. O

Deputado  Duarte  Bechir  retira-se  da  reunião.  A Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, da Indicação nº 12/2011, do Sr. José Cláudio Junqueira

Ribeiro  para  o  cargo  de  Presidente  da  Feam  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir).

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

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

Sala das Comissões, 5 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Ana Maria Resende - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/4/2011

Às 11h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Antônio  Carlos  Arantes  e  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a
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reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Durante o encaminhamento da votação do Requerimento nº 326/2011, o Deputado

Antônio Carlos Arantes apresenta requerimento solicitando o adiamento de votação

da matéria, o qual é aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os investimentos da

Cemig na área de eficiência energética, em especial na área de redes inteligentes

(Smart Grid) e para conhecer os convênios realizados entre a Cemig e a Fapemig.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para tratar de um novo modelo de cobrança relativo à divisão dos “royalties”

dos Municípios mineradores; Carlos Henrique em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública no Município de Conceição do Mato Dentro, com a finalidade de

averiguar a extração de minério de ferro e ocorrências provocadas pelas atividades

da empresa Anglo Ferrous do Brasil ao longo da Serra da Ferrugem; Rogério Correia

e Pompílio Canavez em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública,

conjunta  com  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  para  debater  e  obter

esclarecimentos sobre a segurança das redes de energia da Cemig nos Municípios

mineiros; Rogério Correia (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública para debater e obter esclarecimentos sobre o programa Energia do Bem, da

Cemig;  e,  conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular,  para  prestar

esclarecimentos e discutir com entidades do movimento estudantil sobre a destinação

dos recursos referentes à cota-parte do Estado na Compensação Financeira  pela

Exploração de Recursos Minerais - CFEM -; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada visita ao Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, com o objetivo de

conhecer os projetos na área de energia solar que estão sendo desenvolvidos desde
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o ano de 2000;  Almir  Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com o

objetivo  de  conhecer  e  debater  as  diretrizes  estabelecidas  no  Plano  Nacional  de

Mineração 2030, lançado pelo Ministério de Minas e Energia; e Luiz Henrique em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, com a finalidade de conhecer,

analisar  e  discutir  o  estudo  “Atlas  Brasil  -  Abastecimento  Urbano  de  Água”,  da

Agência  Nacional  de  Águas  -  ANA.  O Deputado  Tiago Ulisses  faz comentários  a

respeito  do projeto  Cerrado Verde,  sobre  a mineração e o tratamento  térmico  da

glauconita para a produção do termopotássio, novo fertilizante que será colocado no

mercado brasileiro para substituição parcial das importações de cloreto de potássio.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - João Vítor

Xavier.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/4/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Lerin, por indicação

da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Elcio

Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, publicada no “Diário do Legislativo” do

dia 7/4/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão (3) em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações  sobre  o  patrimônio  de  propriedade do  Estado  que esteja  disponível,
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assim compreendidos  os  bens  imóveis  ociosos,  discriminados  por  Município;  seja

realizada  visita  ao  Diretor-Geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

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

Arsae -, com a finalidade de apresentar-lhe as seguintes demandas: a) referente à

discordância com relação à cobrança, no Município de São Sebastião do Paraíso, de

tarifa pela Copasa-MG antes da efetiva implantação da rede de água e esgoto; e b)

relativa  ao  não atendimento  de  comunidades com menos de 200 habitantes  pela

Copanor,  subsidiária  da  Copasa-MG  no  Norte  de  Minas  e  nos  Vales  do

Jequintinhonha e Mucuri, infringindo a Lei nº 16.698, de 2007, que autoriza a Copasa-

MG a criar empresas subsidiárias nos termos que especifica; seja realizada visita ao

Presidente da Copanor, com a finalidade de discutir  os critérios estabalecidos por

essa entidade para atendimento das comunidades rurais, em cumprimento à Lei nº

16.698,  de  2007;  André  Quintão  e  Carlin  Moura  (6)  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre a implementação

do Programa Luz para Todos nas comunidades quilombolas Baú, Ausente, Fazenda

Santa  Cruz,  Queimadas  e  Vila  Nova,  situadas  no  Município  do  Serro;  seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Cultural Palmares pedido de informações

sobre o andamento do processo de reconhecimento das comunidades quilombolas

Baú, Ausente, Fazenda Santa Cruz, Queimadas e Vila Nova, situadas no Município

do  Serro;  seja  encaminhado  ao  Ministro  do  Desenvolvimento  Agrário  pedido  de

providências para a agilização da chamada pública para contratação de serviços de

assistência  técnica  e  extensão  rural  dirigida  ao  atendimento  às  comunidades

tradicionais  do  Estado,  em  cumprimento  à  Lei  nº  12.188,  que  institui  a  Política

Nacional  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  para  a  Agricultura  Familiar  e

Reforma  Agrária  -  PNATER  -  e  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Técnica  e

Extensão  Rural  na  Agricultura  Familiar  e  na  Reforma  Agrária  -  Pronater  -;  seja

encaminhado à Presidenta da República pedido de providências para a instalação do

escritório da Fundação Cultural Palmares no Estado e a promoção de debates para

esclarecimentos  sobre o desenvolvimento  e o  acesso a políticas  e programas de

cultura afro-brasileira no Estado, tais como o Projeto Parabólica; seja encaminhado à

Secretária  de  Estado de Educação pedido  de  providências  para  a instalação dos

computadores  já  adquiridos  pela  Escola  Estadual  de  Três  Barras,  situada  no
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Município de Conceição do Mato Dentro, para que os alunos da comunidade local

possam  ter  acesso  às  novas  tecnologias  de  comunicação  e  à  internet;  seja

encaminhado  ao  Presidente  da  empresa  de  telecomunicações  Oi  pedido  de

providências para a instalação de telefones públicos no Distrito de Três Barras, no

Município de Conceição do Mato Dentro; Alencar da Silveira Jr., Luiz Carlos Miranda,

Liza  Prado  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  desta

Comissão e da Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia para,  em audiência

pública, debaterem a proposta, do Movimento Estudantil Mineiro, de criação de um

fundo  social  vinculado  aos  “royalties”  da  mineração.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco - Ulysses Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Anselmo José Domingos,  membros da supracitada

Comissão. Estão presentes também os Deputados Duarte Bechir, Bruno Siqueira e

Tadeuzinho Leite.  Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Adalclever

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

Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício: do

Sr.  Amilton  Flávio  Dias  de  Barcelos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Pitangui,

publicado no “Diário  do Legislativo”  de 9/4/2011.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 244, 247, 248, 255, 269, 270, 273, 294, 296,

297, 300, 301, 305, 329, 332, 356, 358 e 368/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Célio Moreira (2) em que solicita seja realizada visita

às Ruas José Amaral Pimenta, Um e Vila Independência, no Bairro Independência, a

fim de verificar a situação dos moradores da região que reivindicam a implantação da

praça  de  segurança  em  baixo  das  torres  de  alta  tensão  da  Cemig;  e  seja

encaminhada manifestação de congratulações com toda a equipe do jornal "A Folha

Regional" pelo 21° aniversário de sua fundação; Tad euzinho Leite em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Montes Claros para debater a

situação do Aeroporto  Mário  Ribeiro  da  Silveira,  diante  do  aumento  crescente  do

número de passageiros de voos e da perspectiva de aumento do fluxo atual; Celinho

do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

a prestação de serviços públicos de transporte pela empresa Transimão Transportes;

Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado à Presidente da República pedido de

providências para que reavalie a viabilidade do projeto do Trem de Alta Velocidade -

TVA - e direcione recursos para as obras do metrô em Belo Horizonte; Bruno Siqueira

(2) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Obras

Públicas pedido de providências para melhorar as condições de infraestrutura e de

operação do Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, e do Aeroporto de

Serrinha, em Juiz de Fora; e seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa

Social pedido de providências para disponibilizar caminhões do Corpo de Bombeiro

para  atender  ao  Aeroporto  de  Juiz  de  Fora,  possibilitando  a  operação  de  novas

empresas aéreas no referido aeroporto; Fred Costa (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater sobre o Complexo Viário Sul, entre Belo

Horizonte e Nova Lima; e seja realizada visita à área desse complexo; Adalclever

Lopes (3) em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

informações  sobre:  a  relação  dos  trechos  rodoviários  estaduais  nos  quais  se

encontram  instalados  radares,  lombadas  eletrônicas  ou  qualquer  outro  meio  de

aferição de velocidade para fins de autuação por infração de trânsito; a relação das

empresas que têm contrato com o órgão,  visando à instalação ou à operação de

radares, lombadas eletrônicas ou qualquer outro meio aferição de velocidade para

fins de autuação por infração de trânsito; os valores de arrecadação dos instrumentos
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mencionados nos itens anteriores, por período e por contrato, bem como a previsão

de  arrecadação  prevista  em  instrumento  contratual;  e  cópias  dos  respectivos

contratos; seja encaminhado ao Diretor-Geral  do DER-MG pedido de providências

para  a recuperação da via  de  acesso aos Municípios  de  Entre  Folhas  e  Vargem

Alegre;  e seja  encaminhado ao Diretor-Geral  do  DER-MG pedido de providências

para  a  recuperação  da  via  de  acesso  ao  Município  de  Carangola,  situado  no

entroncamento entre  a BR-482 e  a  MG-111.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Anselmo José

Domingos.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

14/4/2011

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

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

informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre as transferências de

policiais militares, sem obedecer ao devido processo legal, em especial os casos do

3º-Sgt. PM. Agnaldo Pereira da Silva, PM nº 105.908-8, de Matozinhos para Poços de

Caldas, 16ª RPM; do Cb. PM. Alexandre Dias Félix, PM nº 106.321-3, de Matozinhos

para Unaí, 18ª RPM; e do Major PM. Antônio Jose Zinato, de Belo Horizonte para

Uberaba. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Coronel  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PM,  representando  o

Coronel  PM  Renato  Vieira  de  Souza,  Comandante-Geral  da  PMMG;  Paulo  Vaz

Alkimn,  Ouvidor  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais;  o  Sr.  Joaquim  Urbano

Pacheco  Resende,  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG,

representando William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da

OAB-MG; o Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro,  Coordenador  da Comissão de
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Direitos  Humanos,  representando  o  Subtenente  PM  Raimundo  Nonato  Meneses

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

Minas  Gerais  -  Aspra  -;  o  Sr.  José  de Arimatéia  Ferreira  de  Castro,  membro  da

Comissão de Direitos Humanos, representando o Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho,

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

Militar de Minas Gerais - CSCS -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

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

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

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

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença dos

Deputados Elismar Prado (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação do

Líder do Bloco Minas Sem Censura), André Quintão e Rogério Correia. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Durval  Ângelo  (4)  em  que  solicita  seja

encaminhado  pedido  de  providências  ao  Corregedor  e  ao  Comandante-Geral  da

Polícia Militar de Minas Gerais com o Parecer nº 5.203/2011, da Procuradoria-Geral

da  ALMG,  sobre  denúncia  de  assédio  moral  apresentada  por  policial  militar  à

Comissão de Direitos Humanos, juntamente com as notas taquigráficas da reunião,

para que sejam tomadas as providências legais; sejam encaminhados ao Procurador

da Justiça Militar do Estado, ao Ouvidor de Polícia do Estado, ao Subtenente PM

Raimundo  Nonato  Menezes  Araújo,  Presidente  da  Aspra;  ao  Cabo  BM  Álvaro

Rodrigues Coelho, Presidente do CSCS, e ao advogado Geraldo Lopes de Paula as

notas taquigráficas da reunião e o Parecer nº 5.203/2011, da Procuradoria-Geral da

ALMG, sobre denúncia de assédio moral apresentada por policial militar à Comissão

de  Direitos  Humanos,  solicitando,  ainda,  sejam  enviados  esses  documentos  ao

Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  para  as  providências  legais;  sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  11ª  e  da  12ª  Reuniões  Extraordinárias,

realizadas nos dias 7/4 e 14/4/2011, respectivamente, ao Corregedor da Polícia Militar

de  Minas  Gerais;  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  reunião  ao

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa
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dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAODH -; Sargento Rodrigues (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos

sobre  as  denúncias  encaminhadas  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  do

Estado, de assédio moral, sexual e de improbidade administrativa envolvendo oficial

da  3ª  Cia.  Ind.  de Iturama;  e em que solicita  sejam ouvidas na reunião  as Sras.

Marcilene  Cristina  Pereira  da  Silva  e  Angélica  de  Araújo  Costa;  Durval  Ângelo  e

Sargento Rodrigues em que solicitam seja encaminhado ao Comandante-Geral da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  manifestação  de  protesto  contra  a instauração de

procedimento disciplinar contra o Cabo PM Robert Martins de Barros, por haver ele

procurado a Comissão de Direitos Humanos para fazer denúncia, o que ocasionou o

cerceamento  do  direito  constitucionalmente  assegurado  ao  interessado  pela

Constituição Estadual de representar contra ato omissivo ou comissivo de qualquer

autoridade, além de acarretar indevida interferência no funcionamento de Comissão

Permanente  da  ALMG,  e,  de  forma  mais  ampla,  do  Poder  Legislativo;  Celinho

Sinttrocel  em que solicita  seja realizada reunião conjunta de audiência pública da

Comissão e da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater

a forma como o Judiciário Trabalhista, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho

e Emprego vem se relacionando com o movimento sindical mineiro. São convidadas a

fazer  uso da palavra as Sras. Angélica de Araújo Costa, esposa do Sargento PM

Agnaldo Pereira da Silva; e Marcilene Cristina Pereira da Silva, esposa do Cabo PM

Alexandre Dias Félix.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  de  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  dos  demais  participantes,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Elismar Prado. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro, dispensa a

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

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

debater a prestação dos serviços de telefonia móvel nos pequenos Municípios do

Estado  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  acusa  o

recebimento da seguinte proposição, para a qual designa o relator citado a seguir:

Projeto  de  Lei  nº  155/2011,  no  1º  turno  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio).  A

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

Dias  Coelho  Neto,  Gerente  Regional  do  Escritório  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel-MG -; Saulo de Souza Queiroz, Diretor de Conservação

de Energia, representando a Sra. Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Secretária de

Estado de Desenvolvimento Econômico; Gilberto Dias de Souza, Gerente do Procon

Assembleia, representando o Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon

Assembleia;  Renato  Gomes,  Gerente  de  Divisão  e  Administração  da  Vivo,

representando a Sra. Fabrícia Lanna, advogada da operadora Vivo; André Gustavo

Rosa, Gerente de Relações Institucionais da Tim, representando a Sra. Rosana Dias

Andrade, advogada da operadora Tim; André Luiz Barbosa Carvalho, advogado da

operadora  Claro;  Cláudia  Salviano,  Analista  de  Relacionais  Institucionais  da  Oi,

representando o Sr. Marcos Borges, representante da operadora Oi;  Luiz de Melo

Júnior,  membro  da  Sinditelebrasil  e  representante  das  operadoras;  Adilson

Washington  Greco,  ex-Prefeito  do  Município  de  Piracema;  Vereadora  Maria  da
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Conceição Ferreira do Amaral de Oliveira, da Câmara Municipal de Onça do Pitangui;

e José Antônio Pereira de Menezes, representante da comunidade do Povoado de

Capoeira  Grande,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência

concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais;  logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

(3) em que solicita sejam encaminhados pedidos de providências à Presidência da

Anatel e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para viabilizar o

atendimento do Povoado de Capoeira Grande, no Município de Onça de Pitangui,

com os serviços de telefonias fixa e móvel, dentro do programa de universalização do

atendimento; ao Governador do Estado, para reduzir a carga tributária incidente sobre

a telefonia, de modo a facilitar a implementação dos serviços de banda larga, o que

resultará  em  benefício  para  a  população  do  Estado;  e  ao  Ministério  das

Comunicações,  para  reduzir  a  carga  tributária  incidente  sobre  a  telefonia  e,  ao

mesmo tempo, disponibilizar recursos que se encontram contabilizados no Fundo de

Universalização dos Serviços de Telecomunicações -  Fust -,  de modo a facilitar  a

implementação do crescimento dos serviços de telefonia,  em benefício de  toda a

população;  Liza  Prado,  Antônio  Júlio  e  Elismar  Prado  em  que  solicitam  seja

encaminhada  à  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -  pedido  de

informações acerca da obrigação de atendimento das áreas rurais pelas telefonias

fixa  e  móvel  e  no  que  diz  respeito  à  telefonia  rural  (Ruracel)  e  que  sejam

apresentados  os  regulamentos  acerca  desse  serviço;  Liza  Prado,  Antônio  Júlio  e

Carlos  Henrique  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Associação  Mineira  dos

Municípios  -  AMM  -  pedido  de  informações  sobre  as  demandas  dos  Municípios

mineiros em relação à implementação dos serviços de telefonias fixa e móvel; Elismar

Prado (3) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para discutir

os  Projetos  de  Lei  nºs  7/2011,  que  reduz  a  carga  tributária  para  até  12%  nas
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operações internas com álcool combustível, e 10/2011, que revoga dispositivos que

criam e disciplinam a cobrança da taxa de segurança pública pela utilização potencial

dos serviço de extinção de incêndio em imóvel não residencial; sejam encaminhadas

cópias das notas taquigráficas da reunião à Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel -, aos Procons estadual e municipal, para as providências que entenderem de

direito quanto aos problemas expostos na reunião. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2011.

Liza Prado, Presidente. 

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

18/4/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a conclusão das apurações

sobre as mortes ocorridas no Aglomerado da Serra, no dia 19/2/2011. O Presidente

acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a

seguir: Projeto de Lei nº 373/2011, em turno único (relator: Deputado Paulo Lamac). A

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

Cabo Júlio, Secretário-Geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Cel. PM Hebert

Fernandes Souto Silva,  Corregedor  da Polícia Militar  de Minas Gerais;  Paulo Vaz

Alkimin, Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; Tenente-Coronel Domingos

Sávio  de  Mendonça,  Diretor-Jurídico  da  Associação  dos  Servidores  do  Corpo  de

Bombeiros e Polícia Militar - Ascobom -; Fábio Henrique Queiroz, Coordenador do

Departamento  Jurídico  e  Membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  do  Centro

Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  PMMG; 3º  Sgt.  PM Giando  Gomes  de Lemos,

Batalhão de Rondas Táticas Metropolitana - Rotam -; Subtenente PM Luiz Gonzaga
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Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Aspra; e Soldado PM

Adelmo Felipe de Paula Zuccheratte, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a  presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  demais  participantes,

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 481/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

instituir,  no  calendário  oficial  do  Estado,  a  Semana  Estadual  do  Jovem

Empreendedor.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a este órgão colegiado para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XIII, combinado com o

art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  481/2011  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  do  Jovem

Empreendedor, a ser comemorada, anualmente, na terceira semana de novembro,

com o objetivo de promover eventos para divulgar o empreendedorismo e tratar de

temas  pertinentes  às  necessidades  do jovem empreendedor,  além  de premiar  os

destaques da área no ano anterior, incentivar e valorizar as entidades dedicadas ao

tema.

Esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça, retirou do projeto duas impropriedades: dispositivo referente ao calendário

oficial do Estado, que atualmente não existe, uma vez que cada secretaria estabelece

suas  datas  comemorativas  por  meio  de  ato  administrativo;  bem  como dispositivo

prevendo que o Poder Executivo deverá regulamentar a lei no prazo de noventa dias,

por ser essa uma obrigação constitucional desse Poder.

Passemos, agora, à análise de mérito do projeto de lei em tela.

Nossa história evolutiva mostra o quanto dependemos de pessoas que lideraram a

busca por novas estratégias e invenções materiais para que chegássemos ao atual

grau de desenvolvimento da humanidade.

Atualmente, essas pessoas são chamadas de empreendedores e caracterizam-se

por ser impetuosas e estar dispostas a assumir riscos para concretizar uma inovação.

Discute-se, nesse contexto, como promover o empreendedorismo, como apoiar novos

empreendimentos e como formar jovens empreendedores para estimular a expansão

das  pequenas  e  médias  empresas  e  para  gerar  novos  paradigmas  empresariais,

competência e criatividade.

Um ponto importante nesse debate é que essas pessoas devem ter atitude pró-

ativa, para pesquisar novas oportunidades, descobrir novos espaços no mercado e

novas formas de aplicar suas competências na geração de resultados. Para fomentar

essas características, o sistema de ensino deve promover a atitude empreendedora,

a criatividade e a inovação, seja por meio de disciplinas específicas voltadas para

essas competências, seja como tema transversal ou filosofia que impregna todo o

processo de aprendizagem.

Nesse sentido,  mais  adequadas  são as  metodologias  construtivistas,  em  que o

aluno é levado a buscar suas próprias respostas e construir ativamente sua base de

conhecimentos. A universidade é um ambiente propício à formação empreendedora,

pois  o  jovem  pode  ter  contato  com  diferentes  áreas  do  conhecimento,  o  que

fundamentará sua formação mais abrangente e multidisciplinar.

Outro  ponto  fundamental  diz  respeito  ao  sistema  de  valores  que  deverá  ser

destacado  para  as  próximas  gerações.  Já  não  cabe  o  incentivo  de  atitudes

empreendedoras  que  visam  apenas  maximizar  riquezas  individuais,  sem

preocupação com o equilíbrio ambiental, ou que desrespeitam clientes, funcionários e
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outros  grupos  sociais.  O  empreendedor  moderno  deve  entender  seu  papel  de

transformador do meio ambiente e construtor do futuro, responsável pela qualidade

de vida de seus clientes, por meio da oferta de bons produtos e serviços, por relações

de trabalho dignas com seus funcionários, fornecedores e demais colaboradores e

pela preservação do meio ambiente e do equilíbrio natural. Isso implica consciência

ética como profissional, empresário e cidadão.

Assim, o jovem empreendedor deve ter a visão política para se unir aos poderes

públicos, visando à implantação de melhores condições de trabalho e competição,

especialmente em termos de política tributária, infraestrutura de produção, linhas de

financiamento diferenciadas, entre outros interesses de seu segmento.

O Brasil precisa gerar empreendedores interessados em manter seu crescimento

econômico  e  sua  inserção  competitiva  no  mercado  internacional,  com  tecnologia

avançada, produtos inovadores e de maior valor agregado para criar igualdade de

condições  no  mercado global  e  melhorar  a  competitividade  da indústria  brasileira

como um todo.

Diante dessas considerações, a instituição da Semana do Jovem Empreendedor

afigura-se  oportuna  e  meritória,  pois  cria  oportunidade  para  a  discussão  desses

pontos e a valorização da ação dos empreendedores.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 481/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência:  ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.194  a  1.243/2011  -  Requerimentos  nºs  449  a

487/2011 -  Requerimentos dos Deputados Vanderlei  Miranda e outros, Alencar  da

Silveira Jr. (2), Adelmo Carneiro Leão e outros, André Quintão (2), Arlen Santiago,

Duarte  Bechir,  Carlin  Moura,  João  Leite,  Leonardo  Moreira,  Sávio  Souza  Cruz,

Wander  Borges  e  Elismar  Prado  (5)  e  da  Comissão  de  Participação  Popular  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Minas  e  Energia,  de  Política

Agropecuária  e  do  Trabalho  e  do  Deputado Celinho  do  Sinttrocel  -  Questões  de

ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Rômulo  Veneroso,  Jayro

Lessa, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições -  Decisão da Presidência -  Comunicação da Presidência -

Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão e outros, André Quintão (2), Arlen Santiago, Carlin

Moura, Duarte Bechir, Elismar Prado (5), João Leite, Leonardo Moreira, Sávio Souza

Cruz  e  Wander  Borges  e  da  Comissão  de  Participação  Popular;  deferimento  -

Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
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Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neilando Pimenta -

Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romeu  Queiroz  -  Rômulo

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

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h8min,  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 Ivair Nogueira, 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:

OFÍCIOS

Do Sr. Jerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do

Sul,  encaminhando  cópia  da  manifestação  de  pesar  formulada  por  essa  Casa

Legislativa  pelo  falecimento  do  ex-Vice  Presidente  José  Alencar,  em  atenção  a

requerimento do Deputado Cabo Almi.

Do Sr.  Cícero Lucena, 1º-Secretário do Senado Federal,  comunicando que essa

Casa Legislativa  formulou voto  de  pesar  pelo  falecimento do ex-Deputado Dalton

Moreira Canabrava, em atenção a requerimento do Senador Aécio Neves. 

Do  Sr.  Aécio  Neves,  Senador,  cumprimentando  esta  Casa  pela  criação  da

Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política. (- À Comissão

Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política.)
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Do Sr. Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Presidente do Tribunal de Contas (2),

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  717/2011  e  solicitando  a

inclusão, no referido projeto, dos cargos de Diretor de Informática e de Diretor da

Escola de Contas, o acréscimo da expressão “da Secretaria do Tribunal de Contas”

ao final do “caput” do art. 3º, a exclusão, no Anexo II, do cargo de Diretor de Gestão

de Pessoas - Sigepe -1 -, a modificação do quantitativo fixo da função Gratificada FG-

2, previsto no Anexo IV, para 15 e o estabelecimento da exigência de escolaridade

mínima de nível médio para o exercício das funções gratificadas de níveis  5 e 6,

previstas no § 1º do art. 3º. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº 717/2011.)

Da Sra. Jane Ribeiro Silva, Coordenadora do Projeto Novos Rumos, do Tribunal de

Justiça, encaminhando relatório dessa Coordenação relativo ao Relatório Geral do

Multirão Carcerário do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  235/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 235/2011.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando o “Relatório de

Avaliação dos Programas do PPAG”, relativo ao exercício de 2010. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Cristina Maria de Morais Aragão, Coordenadora de Logística e Execução,

do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  (substituta),  encaminhando  cópia  de  termo

aditivo ao convênio que menciona, firmado entre esse Ministério e a Secretaria de

Ciência e Tecnologia. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Rodrigo Rodrigues dos Santos, Gerente da GTES/DEFIN/AF, do BNDES,

informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  por  esse  Banco  à  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. Ananias Neves Ferreira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança  e  do  Adolescente,  solicitando  a  esta  Casa  a  indicação  de  seus

representantes para compor o referido Conselho.
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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:

PROJETO DE LEI Nº 1.194/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 604/2003)

Cria a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar

do  Poder  Executivo  na  fiscalização,  recepção,  tramitação  e  encaminhamento  das

sugestões, denúncias, propostas e atividades relativas a questões da saúde.

Art. 2º - Compete à Ouvidoria da Saúde:

I - ouvir de qualquer do povo reclamação contra irregularidade ou abuso praticado

por profissionais da saúde;

II  -  receber  denúncia  de  ato  considerado  indecoroso  ou  omissivo  e  de  outros

caracterizados por negligência, imperícia ou imprudência praticada por servidor lotado

em órgão da administração pública;

III  -  receber  denúncia  contra  pessoa,  empresa  ou  entidade  responsável  pelo

atendimento à população junto ao Sistema Único de Saúde;

IV  -  verificar  a  pertinência  de  denúncia  ou  reclamação  e  propor  as  medidas

necessárias  para  o  saneamento  da  irregularidade,  ilegalidade  ou  arbitrariedade

comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou ação

para apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e representar

ao Ministério Público no caso de indício ou suspeita de crime;

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir ao

interessado as soluções dadas;

VII - propor ao Secretário de Estado da Saúde a realização de estudos, a adoção

de  medidas  e  a  expedição  de  recomendações  visando  à  regularidade  e  ao

aperfeiçoamento de suas atividades;
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VIII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com a

Política  Estadual  de  Saúde,  providenciando  a  divulgação  dos  resultados  desses

eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do denunciante ou

reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o caso.

Art. 3º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:

I  -  manter  arquivo  de toda documentação relativa  às denúncias,  reclamações  e

sugestões da população;

II - instalar núcleos da Ouvidoria da Saúde em municípios;

III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas e privadas,

nacionais  e  estrangeiras,  que exerçam atividades congêneres às  da Ouvidoria  da

Saúde;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas públicas.

Art. 4º - As informações solicitadas pela Ouvidoria da Saúde serão atendidas no

prazo que for fixado, levando em conta a complexidade do caso.

Art. 5º - A Ouvidoria da Saúde é dirigida por um Ouvidor indicado pelo Conselho

Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais,  em lista tríplice, e nomeado pelo

Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§  1º  -  É  vedado  ao  Ouvidor  o  exercício  de  cargo,  emprego  ou  função pública

enquanto durar seu mandato.

§  2º  -  Se a  escolha  do  Ouvidor  recair  em  servidor  público,  será  automática  a

concessão  de  sua  licença,  sendo-lhe  facultada,  quando  estável,  a  opção  pela

remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 6º - Fica criado o cargo de Ouvidor da Saúde, com remuneração equivalente à

do cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Art.  7º - A Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais terá uma assessoria

técnica, e os servidores necessários ao seu funcionamento serão cedidos pelo Poder

Executivo, a partir de proposta do Ouvidor.

Art. 8º - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho Estadual de Saúde

do Estado de Minas Gerais, em caso de falta grave, incompatível com o exercício de

suas atribuições.
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Art.  9º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento do Estado.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Historicamente, a criação da ouvidoria pública, com a instituição da

figura do ouvidor ou “ombudsman”, encontra antecedentes na administração imperial

chinesa, em que ele, como controlador da administração, é a pessoa incumbida de

receber as reclamações da população contra as injustiças administrativas. Em 1713,

na  Suécia,  foi  oficialmente  criada  a  figura  do  “ombudsman”,  a  quem  cumpria

supervisionar a execução das leis e as atividades dos servidores públicos.

A palavra vem do idioma sueco e significa “homem encarregado de missão pública,

intermediário, representante”.

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil Colônia. Era o

auxiliar direto do donatário da capitania hereditária nomeado para a função de juiz.

Em 1548, com a criação do Governo-Geral do Brasil, surgiu o ouvidor-geral, com as

funções de corregedor da justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do “ombudsman”, o ouvidor público é hoje um canal

de  comunicação  através  do  qual  a  população  se  manifesta.  Ele  garante  um

relacionamento democrático do Governo com a sociedade, através da participação do

cidadão nas ações da administração pública. Sua atuação norteia-se pelos princípios

da  legalidade,  legitimidade,  moralidade,  eqüidade,  economicidade  e  transparência

administrativa.

O  ouvidor  é  nomeado  pelo  mandatário  do  poder  público  para  um  mandato

predeterminado.  Ele  recebe  e  investiga  as  denúncias,  queixas,  solicitações  e

sugestões dos cidadãos quanto aos seus direitos e interesses individuais e coletivos.

Colocando-se no lugar do cidadão, ele aponta as falhas ou omissões cometidas pela

administração sobre a qual tem alçada, cobrando soluções. O ouvidor público é uma

espécie de articulador da cidadania dos Governos democráticos.

A proposta que tenho a honra de submeter a esta augusta Casa Legislativa refere-

se à criação da Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do
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Poder Executivo que terá a competência, entre outras, de receber denúncia contra

pessoa,  empresa  ou  entidade  responsável  pela  implementação  e  execução  da

Política Estadual de Saúde.

Pelas mencionadas razões, espero contar com o apoio de meus nobres pares para

a aprovação desta importante medida legislativa.

- 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 1.195/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.432/2009)

Dispõe sobre a segurança dos clientes nas agências bancárias do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as agências bancárias do Estado obrigadas a instalar divisória entre

a área dos caixas e aquela onde são prestados outros atendimentos.

Art. 2º - Os clientes que estiverem aguardando a vez para irem ao caixa deverão

permanecer sentados.

Parágrafo único - Os clientes receberão senha e serão atendidos no momento em

que o número desta aparecer em um visor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: Não podemos negar que, mesmo diante do verdadeiro “mundo virtual”

em que nos encontramos, cada vez aumentam mais as filas para atendimento nas

agências do País, notadamente no Estado de Minas Gerais. Nos dias atuais, todo

cidadão  precisa  ter  contato  com  estabelecimentos  bancários,  quer  para  receber

valores, quer para efetuar pagamentos.

Clientes que precisam sacar quantias significativas em instituições bancárias estão

cada  vez  mais  preocupados  e  vulneráveis  diante  da  frequência  dos  assaltos

realizados nas portas dos bancos - o famoso golpe conhecido como “saidinha”.
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Os criminosos esperam a vítima sacar o dinheiro e sair da agência para praticar o

assalto.  Geralmente  agem  em  quadrilha:  enquanto  um  fica  dentro  da  agência

observando atentamente  o  cliente  sacar  o  dinheiro,  os  outros  ficam à  espera  da

vítima  do  lado  de  fora.  Recentemente,  em  Belo  Horizonte,  um  cliente  sacou

R$10.000,00  numa  agência  bancária  e,  após  sair,  foi  seguido.  Abordado  pelos

assaltantes, tentou fugir, foi baleado e morreu no local. A vítima era funcionária de

uma empresa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. A quantia sacada

seria para pagar os funcionários.

É lamentável a insegurança que ronda bancos e clientes. Baseado nisso, apresento

este projeto de lei, que objetiva não apenas evitar esse tipo de assalto, mas, acima de

tudo, proteger a vida do cidadão. A divisória a ser implantada entre a área dos caixas

e a  dos  outros  atendimentos  tornará  as  operações  mais  sigilosas,  portanto,  mais

seguras, pois evitará que os assaltantes possam observar as operações realizadas

pelos clientes, tornando praticamente impossível escolherem a sua vítima. Em vários

países da Europa,  por  exemplo,  na  Itália  (há  mais  de  quatro  anos),  as  agências

bancárias  já  têm  essa  divisória.  Portanto,  conto  com  a  colaboração  dos  nobres

colegas para a aprovação deste importantíssimo 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 1.196/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.621/2009)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaí,  com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Ibiaí, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaí, fundado em 23/6/2009,
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com sede no Município de Ibiaí, é uma entidade sindical de primeiro grau, sem fins

lucrativos,  agrupada  no  Plano  da  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na

Agricultura, constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, representação e

defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  de  trabalhadores  e

trabalhadoras rurais,  empregados e  empregadas  rurais,  agricultores  e  agricultoras

familiares, ativos e aposentados. Tem por finalidade, entre outras, proteger e defender

os direitos individuais e coletivos dos associados; representar, perante as autoridades

administrativas  e  judiciárias,  os  interesses  gerais  da  categoria;  celebrar  acordos,

convenções ou contratos coletivos de trabalho.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.197/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 135/2007)

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Das disposições gerais

Art. 1º - Esta lei contém o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo

normas  para  a  proteção  dos  animais  no  Estado  do  Minas  Gerais,  visando  a

compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação ambiental.

Art. 2º - É vedado:

I  -  ofender  ou  agredir  fisicamente  os  animais,  sujeitando-os  a  qualquer  tipo  de

experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições

inaceitáveis de existência;

II  -  manter  animais  em local  completamente  desprovido  de  asseio  ou  que lhes

impeça a movimentação, o descanso ou os prive de ar e luminosidade;

III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força;
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IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário

para consumo;

V - exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados por

responsável legal;

VI - enclausurar animais com outros que o molestem ou aterrorizem;

VII  -  sacrificar  animais  com venenos ou outros  métodos  não preconizados  pela

Organização Mundial da Saúde - OMS - nos programas de profilaxia da raiva.

Art. 3º - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado de Minas Gerais as que

são originárias deste Estado e vivam de forma selvagem, inclusive as que estão em

migração, incluindo-se as espécies de peixes.

Art.  4º  -  Os  animais  silvestres  de  qualquer  espécie,  em  qualquer  fase  de  seu

desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos são considerados bens

de  interesse  comum  do  Estado  de  Minas  Gerais,  exercendo-se  este  direito

respeitados os limites que a legislação estabelece.

Seção II

Fauna exótica

Art. 5º - A fauna exótica compreende as espécies animais não originárias do Estado

de Minas Gerais que vivam em estado selvagem.

Art. 6º - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado de Minas Gerais sem

prévia autorização do órgão competente.

Art.  7º - Todo vendedor de animais pertencentes à fauna exótica deverá possuir

certificado de origem e licença de importação fornecida pela autoridade responsável.

Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não apresentar a licença de

importação, será confiscado o animal e encaminhado a local apropriado até que a

autoridade competente adote as providências necessárias.

Seção III

Da pesca

Art.  8º  -  São de domínio  público  todos  os animais  e  toda a vegetação que se

encontram nas águas dominiais.

Art.  9º - Toda alteração no regime dos cursos de água devido a obras implicará

medidas  de  proteção  que  serão  orientadas  e  fiscalizadas  por  entidade  estadual

competente.
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CAPÍTULO III

Dos animais domésticos

Seção I

Dos animais de carga

Art. 10 - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos agrícolas e

industriais somente pelas espécies bovinas, eqüinas ou muares.

Art. 11 - É vedado:

I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo;

II - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado em serviço, bem como

castigá-lo;

III - fazer viajar animal a pé por mais de dez quilômetros sem lhe dar descanso;

IV - fazer o animal trabalhar por mais de seis horas seguidas sem lhe dar água e

alimento.

Seção II

Do transporte de animais

Art.  12  -  Todo veículo  de  transporte de animais  deverá  estar  em condições  de

oferecer proteção e conforto adequado.

Art. 13 - É vedado:

I  -  transportar  em via terrestre por  mais de doze horas seguidas,  sem o devido

descanso;

II - transportar sem a documentação exigida por lei;

III - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado de gestação,

exceto para atendimento de urgência.

CAPÍTULO IV

Dos sistemas intensivos de economia agropecuária

Art. 14 - Consideram-se sistemas intensivos de economia agropecuária os métodos

cuja característica seja a criação de animais em confinamento, usando para tal fim

um alto grau  de tecnologia que permita  economia de espaço e trabalho e rápido

ganho de peso.

Art. 15 - Será passível de punição toda empresa que utilizar o sistema intensivo de

economia agropecuária que não cumprir os seguintes requisitos:
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I  -  os  animais  deverão  receber  água  e  alimento,  atendendo-se,  também,  suas

necessidades  psicológicas,  de  acordo com a  evolução da ciência,  observadas as

exigências peculiares de cada espécie;

II  -  os  animais  devem  ter  liberdade  de  movimento  de  acordo  com  as  suas

características morfológicas e biológicas;

III - as instalações devem atender a condições ambientais de higiene, circulação de

ar e temperatura.

Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a engorda de aves,

suínos e outros animais por processos mecânicos, químicos e outros métodos que

sejam considerados cruéis.

CAPÍTULO V

Do abate de animais

Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado de Minas Gerais tem a

obrigatoriedade  do  uso  de  métodos  científicos  e  modernos  de  insensibilização,

aplicados antes da sangria, por instrumentos de percussão mecânica, processamento

químico, elétrico ou decorrentes do desenvolvimento tecnológico.

Art. 17 - É vedado:

I  -  empregar  marreta,  picada no bulbo (choupa),  facada no coração, bem como

mutilação ou qualquer método considerado cruel para o abate;

II  -  abater fêmeas em período de gestação e de nascituros até a idade de três

meses de vida, exceto em caso de doença, a fim de evitar o sofrimento do animal.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Dos animais de laboratório

Da vivissecção

Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com  animais vivos

em centros de pesquisas.

Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente registrados no órgão

competente e supervisionados por profissionais de nível superior, nas áreas afins.

Art. 20 - O Diretor do centro de pesquisa, antes de proceder a qualquer experimento

com animal vivo, deverá relatar ao órgão competente a natureza do experimento, a
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quantidade, a espécie de animal e o nível de dor que ele sofrerá.

Art. 21 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico, bem como a

sua realização em estabelecimentos escolares de ensino fundamental e médio.

§  1º  -  Os  relaxantes  musculares  parciais  ou  totais  não  serão  considerados

anestésicos.

§ 2º - É obrigatória a presença de anestesista quando da realização do experimento

de vivissecção.

Art. 22 - Com relação ao experimento de vivissecção, é proibido:

I  -  realizar  experiências  cujos  resultados  já  são  conhecidos  anteriormente  ou

aqueles  destinados  à  demonstração  didática  que  já  tenham  sido  filmadas  ou

ilustradas;

II - realizar experimentos que visem a demonstrar os efeitos de drogas venenosas

ou tóxicas, como também aqueles que conduzem o animal ao estresse, à inanição ou

à perda da vontade de viver;

III  -  realizar  experiências  com  fins  comerciais,  de  propaganda  armamentista  e

outros que não sejam de cunho científico humanitário;

IV  -  utilizar  animal  já  submetido  a  outro  experimento  ou  realizar  experiência

prolongada com o mesmo animal.

Art.  23  -  É  proibido  importar  ou  exportar  animal  para  pesquisas  científicas  e

médicas.

Art. 24 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá constituir-se uma

comissão de ética, composta por, no mínimo, três membros, sendo:

I - um representante da entidade autorizada;

II - um veterinário;

III - um representante da sociedade protetora dos animais.

Art. 25 - Compete à comissão de ética fiscalizar:

I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar assistência aos

animais;

II  -  verificar se estão sendo adotados os procedimentos para prevenir a dor e o

sofrimento do animal, tais como aplicação de anestésico ou analgésico;

III - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a esta lei.
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Art. 26 - Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos humanos e

materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-estar dos animais.

Art.  27  -  Somente  os  animais  criados  nos  centros  de  pesquisas  poderão  ser

empregados em experimentos.

Art. 28 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas nesta lei serão

estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie.

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar

da data de sua publicação e deverá dispor quanto ao órgão estadual encarregado de

fiscalizar o cumprimento das disposições desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Brasil  é  signatário  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  dos

Animais, na qual reconhece o seguinte: "Todos os animais nascem iguais diante da

vida e têm o mesmo direito à existência". Todavia, parece ter-se esquecido de aplicar

esse princípio no âmbito de seu território.

A  cada  dia,  milhares  de  denúncias  sobre  maus-tratos  a  animais  chegam  ao

conhecimento público. A crueldade humana parece não ter  limites, carregando, de

forma inexorável, nossa raça para o extermínio. Extermínio sim, já que o homem não

pode  viver  sem  a  fauna  e  a  flora,  verdadeiras  dádivas  de  Deus.  É  preciso

urgentemente disciplinar a ação indiscriminada da caça, da pesca predatória, entre

outros  tantos  malefícios  que  têm  sido  aplicados  ao  bioma  do  nosso  Estado.  É

chegado o momento de frearmos a fúria devastadora e cega, que legará às gerações

vindouras listas intermináveis de animais extintos.

Por  isso,  a  apresentação  de  um  projeto  contendo  o  Código  de  Proteção  aos

Animais e, por conseqüência, ao meio ambiente vem ao encontro dos anseios da

população, a qual  clama por  um basta a essa carnificina. Este projeto de lei  tem

fundamento  jurídico no  art.  24,  VI,  da Constituição Federal,  que explicita,  clara e

objetivamente,  ser  concorrente  a  competência  dos  Estados  para  legislar  sobre  a

fauna, competência essa que possui caráter de supletividade, só encontrando limite

nas normas gerais da União, uma vez que ambas visem a atingir ou, pelo menos,
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busquem os mesmos objetivos. Reza o art. 24, VI, que a competência para legislar

sobre florestas, caça, pesca, fauna e proteção ao meio ambiente é concorrente entre

União, Estados membros e Distrito Federal.

Assim  sendo,  pode-se  concluir  que  a  União  estabelecerá  apenas  regras  gerais

aplicáveis  em  todo  o  território  nacional,  podendo  os  Estados  legislar  de  forma

supletiva sobre a matéria, segundo suas peculiaridades regionais. Isto está cristalino

quando da leitura do art. 2º, § 2º, da lei de introdução ao Código Civil. É basilar o

conhecimento deste tipo legal, do qual se pode extrair um princípio do direito que diz:

"A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a partir das já existentes

não revoga nem modifica a lei anterior".

Por estas razões, conclamo meus nobres a que aprovem um código que proteja os

animais nativos do Estado, para que se preservem a flora e a fauna dos homens

ávidos de destruição, capazes de tornar este Estado num imenso deserto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  193,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.198/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.116/2008)

Determina  a  inclusão  do  nome  e  do  número  de  registro  no  Creci  do  corretor

responsável  pela  negociação  na  escritura  pública,  no  ato  de  sua  lavratura  nos

cartórios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  determinada  a  inclusão  do  nome  do  corretor  responsável  pela

negociação, bem como do número de seu registro no Creci, na escritura pública, no

ato de sua lavratura em cartório do Estado.

Art. 2º - No caso de a negociação ter sido feita sem a participação de corretor, esta

circunstância deverá constar na escritura pública. 

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de especificar na escritura pública o
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nome e o registro no Creci do profissional responsável pela negociação. No ato da

lavratura daquela, caberá ao escrivão responsável fazer com que nela conste o nome

desse profissional. Com tal medida, tornar-se-á possível identificar o corretor em cada

transação e ainda observar seu registro junto ao órgão de classe, o que inibirá a

atuação de profissionais inabilitados. 

Com isso, diante de qualquer divergência ou vício, será possível buscar o corretor

responsável pela negociação para que solucione o problema. Será possível verificar

também a não-participação deste profissional em algum negócio.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa 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 1.199/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.469/2007)

Declara de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento do Café do Cerrado -

Fundaccer -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento do

Café do Cerrado - Fundaccer -, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação: A Fundação de Desenvolvimento do Café do Cerrado - Fundaccer -,

com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos,  tem  por  finalidade  dedicar  à  pesquisa  da  agropecuária,  nas  áreas  de

produção,  gerenciamento,  comercialização,  relações  do  trabalho  e  outras  que

venham  beneficiar  direta  ou  indiretamente  a  cafeicultura;  divulgar,  segundo  as

necessidades locais e regionais, os princípios do associativismo e do cooperativismo;

promover e apoiar o ensino alternativo de cursos e matérias direta ou indiretamente

vinculados aos princípios  e objetivos da Fundaccer;  promover eventos, encontros,

seminários, palestras, congressos e outros relacionados aos objetivos da Fundaccer;
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promover intercâmbio técnico-científico entre os cafeicultores do Brasil e de outros

países, celebrar parcerias com outras entidades ou empresas, públicas ou privadas,

com  vistas  à  realização  de  eventos,  direta  ou  indiretamente  relacionados  aos

objetivos da Fundaccer ou que encerrem interesses dos cafeicultores; desencadear

programas de incentivo à interação e integração dos segmentos da cadeia do agro-

business café; proporcionar qualificação técnica e gerencial aos quadros funcionais

dos cafeicultores assim como a associação e cooperativas.

A documentação com vistas a sua declaração de utilidade pública encontra-se de

acordo com o que estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98. Assim, peço o costumeiro

apoio dos nobres colegas 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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.200/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.930/2009)

Institui  programa  de  desoneração  de  impostos  incidentes  sobre  as  tarifas  de

transporte urbano e metropolitano de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir regime especial de tributação

para o transporte urbano e metropolitano de passageiros que prevê a redução de

alíquotas de tributos que oneram a prestação dos referidos serviços.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto sobre Propriedade

de Veículo Automotivo - IPVA - para ônibus destinados a exploração do transporte

urbano e metropolitano de passageiros.

§  1º  -  A isenção  será  para  as  empresas  de  ônibus  prestadoras  de  transporte

coletivo urbano e metropolitano regularmente contratadas pelo poder público, durante

a vigência dos respectivos contratos.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do Imposto sobre

Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que recai sobre

óleo diesel, gás veicular e outros combustíveis renováveis e não poluentes, pneus e
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lubrificantes, a serem empregados na prestação de serviço de transporte urbano e

metropolitano de passageiros.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação: O valor das tarifas do transporte urbano é ainda um obstáculo para

que a população de baixa renda se torne usuária plena desse tipo de serviço.  O

acesso ao transporte é um direito básico que precisa ser garantido. 

Estudos da Associação Nacional de Transporte Público e do Ministério das Cidades

indicam que um  contingente  de  35% da população se  desloca  a  pé  por  não  ter

condições financeiras de pagar sequer uma passagem de ônibus. Outro levantamento

indica que uma família com renda de até cinco salários mínimos compromete hoje até

22%  de  seus  ganhos  com  transporte  coletivo,  contra  16%  de  gastos  com

alimentação.

A redução da carga tributária diminuirá, de modo significativo, os gastos advindos

das pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte urbano e metropolitano,

além  de  atrair  investimentos  desse  setor  para  nosso  Estado  e  deixá-lo  mais

competitivo.  Diminuindo  o  elevado  custo  do  transporte  público  coletivo  de

passageiros, poderemos reduzir os valores das tarifas.

A população mineira será beneficiada diretamente com a redução das tarifas, a qual

representa uma perda fiscal mínima diante dos ganhos de qualidade do sistema e

qualidade de vida.

O signatário deste projeto de lei solicita aos ilustres colegas o indispensável apoio,

pois  esse projeto  representa  um benefício  enorme para  a  massa de usuários  de

transporte coletivo das regiões urbanas e metropolitanas.

- 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 1.201/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.063/2010)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Patrocínio - CCSPP -, com sede nesse Município.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva de Patrocínio - CCSPP -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Deiró Marra

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Preventiva  de  Patrocínio  -

CCSPP - é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e

filantrópica, em funcionamento há mais de um ano. A sua diretoria é constituída por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Objetiva colaborar nas atividades de prevenção e preservação da ordem pública no

âmbito municipal, a cargo das instituições Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil

de Minas Gerais  e Corpo de Bombeiros Militar  de Minas Gerais,  visando a maior

eficiência, presteza e controle de todas as ações na defesa da comunidade local,

promovendo a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores  universais  por  meio  de  estudos  e  pesquisas  de  desenvolvimento  de

tecnologias alternativas de produção e divulgação de informações e conhecimentos

técnicos  e  científicos  que  digam  respeito  às  atividades  relacionadas.  Visa  ainda

incentivar o bom relacionamento da comunidade, autoridades e lideranças locais com

os  membros integrantes  das  instituições  mencionadas  acima;  promover  palestras,

conferências, fóruns e debates, campanhas educativas e outros empreendimentos

que orientem a comunidade na proporção e ajuda de sua autodefesa, despertando

em cada cidadão e habitante do Município o sentimento de segurança e o espírito de

cooperação  e  solidariedade  recíprocos  em  ordem  pública  e  de  convívio  social;

realizar estudos e viabilizar sugestões a fim de aumentar a segurança da comunidade

local,  inclusive da zona rural;  levantar,  sempre que necessário,  meios  materiais  e

equipamentos destinados à cessão de uso às instituições beneficiárias do CCSPP,

para uso exclusivo no serviço de segurança pública no Município; apoiar as ações

que  visem  à  implantação  de  atividades  relacionadas  com  a  proteção  do  meio

ambiente;  apoiar  as  ações  relacionadas  com  as  atividades  de  defesa  civil,  entre

outros. Constituída em 24/4/96, é notório o sucesso da instituição.
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A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.202/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.115/2009)

Determina a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na merenda escolar de

todas as escolas da rede Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica determinada a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na

merenda escolar da rede estadual de ensino.

Parágrafo único - Para a aquisição do suco de fruta de que trata o “caput”, deve-se

priorizar o suco produzido no Estado de Minas Gerais, adotados parâmetros mínimos

de  qualidade,  em  conformidade  com  as  instruções  expedidas  pelos  órgãos

competentes.

Art. 2º - Para efeitos desta lei considera-se suco de fruta o produto à base da fruta

“in  natura”  ou  extrato  natural  da  fruta,  na  forma  de  néctar,  polpa  ou  em  estado

concentrado.

Parágrafo  único  -  Não  são  considerados  como  suco  de  fruta  os  preparados

artificiais sólidos para refresco.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A inserção do suco de fruta como item obrigatório da merenda escolar

no  Estado  de  Minas  Gerais  se  justifica  por  razões  inquestionáveis,  tanto  pela

importância econômica para o desenvolvimento da fruticultura mineira, quanto pelo

aspecto nutricional para as crianças que frequentam as escolas públicas estaduais.

Os sucos de frutas são bebidas saudáveis e ricas em vitaminas e minerais, como

vitamina  C  e  potássio;  além  disso,  energizam  e  limpam  o  organismo.  O  valor
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nutricional do suco de fruta se enquadra perfeitamente nas condições necessárias

para a oferta de uma merenda escolar  de alto  valor  nutritivo  aos alunos da rede

estadual.

Mais ainda, vale dizer que ao tornar obrigatória a introdução do suco de fruta na

merenda escolar estaremos incentivando a cadeia produtiva da fruta. Minas Gerais

tem grande importância no cenário da fruticultura brasileira, com pólos regionais de

produção que alimentam o país em frutas “in natura” e as indústrias processadoras,

que estão em franca expansão no estado, com maior ênfase nas regiões da Zona da

Mata, Sul e Triângulo Mineiro.

Portanto  esta  medida,  além  de  dar  um  caráter  educacional  e  de  melhoria  na

qualidade nutricional da merenda escolar, é de grande importância econômica para o

Estado, a partir do momento em que fomenta a produção local, viabilizando, inclusive,

o aumento no consumo interno do suco de fruta, no longo prazo.

Pela importância da proposição apresentada, espero poder contar com o apoio dos

nobres parlamentares mineiros à sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.203/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.094/2009)

Declara de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de Cláudio, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de

Cláudio, com sede nesse Município. 

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a

Cooperativa dos Produtores Rurais de Cláudio, com sede nesse Município.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem



1348
____________________________________________________________________________

como finalidade de desenvolver projetos de melhoria da produção e das condições

socioeconômicas  dos cooperados,  além de captar  recursos técnicos  e  financeiros

para os cooperados e levar às comunidades rurais condições de aperfeiçoamento nas

produções complementares.

A referida entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua Diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e desenvolve  importante trabalho de afirmação do cooperativismo. Torna-se,  pois,

justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa

mineira.

- 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 1.204/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.667/2009)

Dispõe  sobre  campanha  antitabagismo  nas  escolas  públicas  e  particulares  do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  estabelecida  a  campanha  antitabagismo  nas  escolas  públicas  e

particulares do Estado.

Parágrafo único - A campanha tem como objetivo valorizar a saúde, alertando a

criança sobre os males que o tabagismo pode trazer.

Art. 2º - As Secretarias de Estado de Educação e de Saúde promoverão atividades

e políticas públicas voltadas à promoção da saúde entre os jovens.

Parágrafo único - Serão realizadas atividades, eventos e debates, com o objetivo de

orientar os estudantes a não fumar.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como

uma  doença  pediátrica.  É  assustador  como  nossos  jovens  estão  fumando.  Os
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consultórios  estão  cheios  de  jovens com problemas respiratórios,  e  isso  pode se

complicar mais tarde. Eles começam a fumar por uma questão de modismo. Temos

que interromper essa moda, para não virar dependência.

O  cigarro,  como  todos  sabem,  é  composto  por  4  mil  substâncias  químicas,

altamente tóxicas, como o antraceno e o benzeno. Vale lembrar que a criança não

prejudica apenas sua própria saúde, mas a dos colegas fumantes passivos, que são

tão prejudicados quanto os fumantes ativos.

- 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 1.205/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.969/2009)

Dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” por instituições de ensino

e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com

ou sem fins lucrativos, desenvolverão política “antibullying”, nos termos desta lei.

Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  “bullying”  qualquer  prática  de

violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem

motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma

ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou

ambos, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder

entre as partes envolvidas.

§ 1º - Constituem práticas de “bullying”, sempre que repetidas:

I - ameaças e agressões físicas como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar;

II - submissão do outro, pela força, à condição humilhante;

III - furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios;

IV - extorsão e obtenção forçada de favores sexuais;

V - insultos ou atribuição de apelidos vergonhosos ou humilhantes;

VI  -  comentários  racistas,  homofóbicos  ou  intolerantes  quanto  às  diferenças

econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras;

VII - exclusão ou isolamento proposital  do outro, pela fofoca e disseminação de
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boatos  ou  de  informações  que  deponham  contra  a  honra  e  a  boa  imagem  das

pessoas; e

VIII  -  envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador,  celular  ou

assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo conteúdo resulte

em sofrimento psicológico a outrem.

§ 2º -  O descrito no inciso VIII  do § 1º deste artigo também é conhecido como

“cyberbullying”.

Art.  3º  -  No  âmbito  de  cada  instituição  a  que  se  refere  esta  lei,  a  política

“antibullying” terá como objetivos:

I - reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta lei e

melhorar o desempenho escolar;

II - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais;

III  -  disseminar  conhecimento  sobre  o  fenômeno  “bullying”  nos  meio  de

comunicação e nas instituições de que trata esta lei, entre os responsáveis legais

pelas crianças e adolescentes nela matriculados;

IV - identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta lei, a incidência

e a natureza das práticas de “bullying”;

V  -  desenvolver  planos  locais  para  a  prevenção  e  o  combate  às  práticas  de

“bullying” nas instituições de que trata esta lei;

VI  -  capacitar  os  docentes  e  as  equipes  pedagógicas  para  o  diagnóstico  do

“bullying” e para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter preventivo;

VII  -  orientar  as  vítimas  de  “bullying”  e  seus  familiares,  oferecendo-lhes  os

necessários apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da auto-

estima das vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento

escolar;

VIII  -  orientar  os  agressores  e  seus  familiares,  a  partir  de  levantamentos

específicos, caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévias -

dentro e fora das instituições de que trata esta lei  -  correlacionadas à prática do

“bullying”, de modo a conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a

garantir o compromisso dos agressores com um convívio respeitoso e solidário com

seus pares;
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IX  -  evitar  tanto  quanto  possível  a  punição  dos  agressores,  privilegiando

mecanismos  alternativos  como,  por  exemplo,  os  “círculos  restaurativos”,  a  fim  de

promover sua efetiva responsabilização e mudança de comportamento;

X - envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação

de soluções concretas; e

XI  -  incluir  no  regimento  a  política  “antibullying”  adequada  ao  âmbito  de  cada

instituição.

Art.  4º  -  As  instituições  a que  se refere  esta  lei  manterão  histórico  próprio  das

ocorrências de “bullying” em suas dependências, devidamente atualizado.

Parágrafo único -  As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatórios

detalhados,  contendo  as  providências  tomadas  em  cada  caso  e  os  resultados

alcançados,  que  deverão  ser  enviados  periodicamente  à  Secretaria  Municipal  de

Educação.

Art. 5° - Para fins de incentivo à política "antibu llying", o Estado poderá contar com

o apoio da sociedade civil e especialistas no tema ou entidades, com:

I - a realização de seminários, palestras e debates;

II - a orientação aos pais, alunos e professores por meio de cartilhas;

III  -  o uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas

experiências exitosas desenvolvidas em outros países.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Sr. Presidente, tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência que a

referida proposição seja submetida a exame dos demais colegas, considerando as

justificativas apresentadas. Originado do idioma inglês, o termo “bullying” é de difícil

tradução e não dispõe de significado na língua portuguesa que demonstre claramente

o sentido  exato  do termo.  A palavra “bullying”  é  originada da palavra  “bully”,  que

significa valentão, brigão, sendo utilizado para caracterizar a violência “comum” nas

interações entre pares, ocorrendo principalmente entre crianças e adolescentes na

atividade  escolar.  Essa  violência  consiste  em  agressões  físicas  ou  psicológicas,

realizada de forma repetida, intencional e sem motivação, assemelhando-se com uma
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espécie  de  tirania,  na  qual  as  vítimas  normalmente  são  mais  frágeis  e  menos

influentes que seus agressores, não caracterizando o “bullying” a briga eventual e

práticas isoladas de violência.

Conceitua-se:  o  termo  “bullying”  compreende  todas  as  formas  de  atitudes

agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas

por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas

dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, os atos repetidos entre iguais

(estudantes) e o desequilíbrio de poder são as características essenciais, que tornam

possível a intimidação da vítima.1

1  Disponível  em:  http://www.bullying.com.br/BConceituacao21.htm.  Acesso  em

8/9/2009.

Devido  à  proporção  que  a  violência  escolar  alcançou,  a  maioria  das  escolas

europeias, americanas e canadenses já utilizam práticas “antibullying” na tentativa de

reduzir a evasão escolar. Tais nações, já cientes da gravidade do fenômeno e de sua

extensão,  têm  formulado  políticas  públicas  específicas  para  prevenção  desses

problemas,  sendo  fundamental  também  a  aplicação  em  nossa  sociedade  dos

programas de abordagem contra o “bullying”.

Cumpre  destacar  que  evasão  escolar  é  um  dos  maiores  problemas  que  nossa

sociedade deve enfrentar, sendo o “bullying” um dos motivos para esse abandono, já

que as  vítimas costumam enfrentar  problemas  sérios  na  escola  e,  em  virtude do

sofrimento a que estão expostos,  acabam por se ausentarem com frequência das

aulas  e,  por  fim,  desistem  dos  estudos.  Outras  pesquisas  demonstraram  que  o

desempenho  escolar  dos  alunos  têm  ligação  direta  com  a  rejeição  por  parte  de

professores e colegas. Tais pesquisas foram desenvolvidas pelo Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Básica - Saeb - e revelaram a influência da rejeição e da

amizade em sala de aula no desempenho dos estudantes.

No  campo  médico,  especialistas  demonstraram  grande  preocupação  com  as

consequências do “bullying”, chamando atenção para os quadros de enurese noturna,

alterações  do  sono,  cefaléia,  dor  epigástrica,  desmaios,  vômitos,  dores  em

extremidades,  paralisias,  hiperventilação,  queixas  visuais,  síndrome  do  intestino

irritável,  anorexia,  bulimia,  isolamento,  tentativas  de  suicídio,  irritabilidade,
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agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, relatos de

medo, resistência em ir à escola, insegurança por estar na escola, mau rendimento

escolar e atos deliberados de autoagressão.

A criminologia moderna identifica a prática de “bullying” também como fator de risco

importante  para  comportamentos  antissociais  e  delinquentes.  Os  agressores  têm

maior tendência ao uso de drogas e ao abuso do álcool, à evasão e ao engajamento

em comportamentos criminais. Muitos estudos já encontraram evidências de que os

autores de “bullying” tendem a diversificar a forma agressiva como usam seu poder

para as práticas de constrangimento e agressão sexual.

Apoiado na Carta Magna brasileira, é que proponho este projeto, a fim de assegurar

mais proteção à criança e ao adolescente, como preconiza o art. 227 da Constituição

Federal,  criando  políticas  de  atendimento  e  ação  governamentais  eficazes  para

proteção dos jovens. Reforçamos o entendimento com os dispositivos do Estatuto da

Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 1990 - art. 86 - A política de atendimento

dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado

de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios.

Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles

que deles necessitem;

III  -  serviços  especiais  de  prevenção  e  atendimento  médico  e  psicossocial  às

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV  -  serviço  de  identificação  e  localização  de  pais,  responsável,  crianças  e

adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do

adolescente.

Assim,  com  efeitos  tão  devastadores,  o  “bullying”  deve  ser  erradicado  ou,  ao

menos,  controlado nas escolas  de nossa comunidade.  Para tanto,  propomos este

projeto específico a fim de estimular o poder público na criação de uma política de

prevenção  contra  o  “bullying”,  coibindo,  assim,  a  violência,  a  intolerância  e  o
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preconceito, além de acabar com o sofrimento e a humilhação descabida e reduzindo

significativamente a evasão escolar.

- 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 1.206/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.185/2010)

Proíbe a exigência da realização do teste de gravidez e a apresentação de atestado

de  laqueadura  como condição  de  acesso  de  mulheres  a  postos  de  trabalho  nas

empresas e dá outras providêcias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam  proibidas  a  exigência  da  realização  de  testes  de  gravidez  e  a

apresentação de atestado de laqueadura como condição de acesso de mulheres a

postos de trabalho, nas empresas sediadas em todo o território mineiro.

Parágrafo  único  -  Fica  ressalvada  a  apresentação  do  teste  de  gravidez  nos

trabalhos  em condições especiais  de  insalubridade e  periculosidade,  que possam

afetar ou colocar em risco o desenvolvimento do feto.

Art. 2° - Os agentes das empresas que exigirem test e de gravidez e a apresentação

do atestado de laqueadura para admissão, exercício ou promoção profissional das

mulheres, sofrerão as penalidades administrativas previstas nesta lei, com exceção

daquelas enquadradas nas condições especiais descritas no parágrafo único do art.

1°.

§  1° -  As  empresas  que  exigirem  os  referidos  testes  e  atestados  sofrerão  as

seguintes penalidades:

I  -  na  primeira infração,  a  denuncia será encaminhada ao Ministério  Publico do

Trabalho e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que adotará as providências

cabíveis;

II  -  a  reincidência  gerará  multa  no  valor  de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades

Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  devidamente  corrigidas  e  atualizadas  até  o

integral pagamento.

§ 2° - Após o devido processo legal, a multa proven iente da infração, não sendo

paga no vencimento determinado,  será lançada no Cadastro de Inadimplentes de

Débitos Estaduais - Cadin.
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Art. 3° - O Conselho Estadual de Direitos Humanos p ublicará, periodicamente, a

lista das empresas que forem identificadas como promotoras da discriminação de que

trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Este projeto de lei objetiva assegurar a todas as mulheres condições

de igualdade, respeito e proteção à vida das crianças em fase de desenvolvimento

uterino, considerando-se as inúmeras formas de discriminação que elas, mulheres,

sofrem,  principalmente  no  preenchimento  de  vagas  disponíveis  nos  postos  de

trabalho. 

Considera-se também o fato de que algumas empresas colocam, como exigência

para contratação, a apresentação de teste de gravidez e atestado de laqueadura,

discriminando, destarte, as pessoas do sexo feminino.

Verifica-se, portanto, a necessidade de regulamentar estes fatos, que nada mais

são do que formas de discriminação e desigualdade entre homens e mulheres, bem

como assegurar o direito ao trabalho e à vida dos bebês em gestação, razão pela

qual conto com a ajuda de meus nobres pares para a 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 1.207/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.184/2010)

Dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A política  de  desenvolvimento  industrial  da  região  Centro-Nordeste  do

Estado  será  empreendida  mediante  programas  de  apoio  e  desenvolvimento  das

pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial e de atração e promoção

industrial, com a observância das seguintes diretrizes:

I  - incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação

agropecuária e para a silvicultura, visando ao desenvolvimento econômico e social;
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II - atração de empresas para a ocupação de áreas industriais, onde existirem;

III  -  incentivo para que os Municípios criem áreas próprias para a instalação de

indústrias, especialmente as voltadas para o agronegócio;

IV  -  fomento  e  continuidade  no  processo  de  melhorias  e  reestruturação  das

estradas utilizadas para o escoamento de produtos da região;

V - ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a iniciativa

privada;

VI  -  participação  de  representantes  do  Poder  Legislativo  e  da  sociedade  civil

organizada  em  todas  as  fases  de  elaboração  dos  programas  da  política  de

desenvolvimento industrial.

Art.  2º - Na articulação da política de que trata esta lei,  será respeitado o perfil

econômico  da  região,  privilegiando-se  os  projetos  relacionados  com  os  setores

agropecuário e da silvicultura, não se excluindo outras áreas.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  A necessidade de conceder  tratamento diferenciado às  áreas  mais

carentes do Estado e com dificuldades específicas fundamenta a criação de políticas

e programas com orientação básica no desenvolvimento regional, o que é de grande

importância  para  os  Municípios  dessas  áreas  e  responderá  por  parte  das

oportunidades de desenvolvimento a serem geradas. O problema das disparidades

regionais e sociais é latente em um Estado nas dimensões de Minas Gerais, onde

algumas regiões concentram a quase totalidade do PIB estadual,  enquanto outras

não conseguem se afirmar em um cenário de desenvolvimento, que só será possível

a partir de uma política própria de incentivo.

O Centro-Nordeste é visto como região de baixo desenvolvimento, com deficiências

econômicas estruturais, o que torna necessário ao governo do Estado priorizar ações

para amenizar e combater os desequilíbrios regionais, sobretudo os sociais, pois na

região se encontram índices de desenvolvimento humano abaixo da média estadual,

segundo os últimos dados do IDH-PNUD. O Centro-Nordeste mineiro está encravado

entre as regiões Central, Rio Doce e Jequitinhonha, tendo como polo o Município de
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Guanhães.  Caracteriza-se  como  uma  região  de  forte  vínculo  com  as  atividades

agropecuárias e de silvicultura, com baixo grau de industrialização, o que de certa

maneira justifica uma política de industrialização para a região, de tal forma a poder

incentivar especialmente os empreendimentos do agronegócio, que possam agregar

valor à produção local, a partir da transformação industrial, sem contudo distanciar-se

de novas possibilidades em empreendimentos de outros setores.

Há de se ressaltar que a orientação do Governador Aécio Neves, desde o início de

seu  mandato,  tem  sido  a  de  promover  ações  legais  e  efetivas  para  diminuir  as

desigualdades  regionais  no  Estado,  por  meio  da  promoção  das  regiões  menos

favorecidas.  Assim,  será  necessária  a  adoção  de  uma  política  específica  de

desenvolvimento  para  a  região,  especialmente  voltada  para  o  desenvolvimento

industrial, possibilitando no médio e longo prazo a transformação da realidade local

com a melhora dos índices sociais e da qualidade de vida nos Municípios.

Por se tratar de uma proposta de alta relevância para o desenvolvimento do Centro-

Nordeste mineiro, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares na aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.208/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.116/2009)

Institui  o  programa de incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o programa de incentivo à produção de cervejas e chopes

artesanais no Estado.

Parágrafo  único  -  Para  a  efetivação  do  programa  de  que  trata  o  “caput”,  fica

autorizada  a  concessão,  pela  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  de  tratamento

tributário  diferenciado  às  microcervejarias  de  crédito  presumido,  observados  os

termos e as condições previstos em regulamento, e tributadas pela alíquota máxima

de  8%  (oito  por  cento)  no  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual,
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Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incidir nas saídas de cerveja e chope

artesanal, produzidos pelo próprio estabelecimento.

Art. 2º - O benefício do programa fica limitado à saída de 200.000l (duzentos mil

litros) de cerveja ou chope artesanal por mês e abrange a parcela relativa ao imposto

retido por substituição tributária.

Parágrafo  único  -  Salvo  disposição em  contrário,  fica  autorizada a  manutenção

integral dos créditos relativos à entrada de bens, mercadoria e serviços.

Art. 3º - Não poderá ser concedido o benefício previsto nesta lei ao contribuinte em

débito com a Fazenda Estadual.

Art. 4º - Para efeitos desta lei considera-se:

I - microcervejaria a empresa cuja soma da produção anual de cerveja e chope não

seja  superior  a  3.000.000l  (três  milhões  de  litros),  considerados  todos  os  seus

estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou à controladora;

II - cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de mosto cujo extrato

primitivo  contenha,  no  mínimo,  80%  (oitenta  por  cento)  de  cevada  malteada  ou

extrato de malte, conforme registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O mercado da cerveja artesanal está a todo vapor, especialmente em

Minas Gerais,  com a expansão das marcas mineiras que estão ganhando o País,

bem como com a entrada de novos rótulos de bebida de qualidade no mercado do

Estado.

Esse movimento se reflete diretamente na produção. Só em Minas, a expectativa é

de crescimento de 30% em 2009. O cenário é positivo, mas afetado diretamente pela

tributação  do  produto  de  característica  artesanal  e  bem  diferente  do  produto  de

industrialização padrão.

O Estado já produz quase 500 mil litros de cerveja artesanal por mês, engarrafada

ou ofertada como chope.  O número de bares,  restaurantes e supermercados que

aposta na novidade também está em alta.  Por isso, o Sindicato das Indústrias de



1359
____________________________________________________________________________

Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas) tem ideia de

transformar Minas em um polo de produção de cerveja artesanal e especial, seguindo

o caminho da cachaça artesanal, hoje um produto tipicamente mineiro.

Há, segundo o Sindbebidas/MG, já são cerca de 10 marcas mineiras engarrafadas

e  produzidas  na  região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  em  Uberlândia,  no

Triângulo  Mineiro,  além  de outras  muito  pequenas  espalhadas  pelo  Estado.  Esse

mercado  só  não  cresce  mais  em  função  dos  tributos,  especialmente  o  ICMS,

concordam tanto o Sindbebidas quanto a Associação dos cervejeiros Artesanais de

Minas  Gerais  -  Acerva  Mineira.  Apesar  de  não  existirem  muitos  dados  sobre  o

mercado - agora é que os levantamentos começaram a ser feitos – tudo indica que

Minas só perde em produção de cerveja e chope artesanal para Santa Catarina.

Vale  destacar  que,  considerando  o  volume  muito  pequeno  de  produção  das

cervejas e chopes artesanais, não há que se falar em renúncia de receita pelo Estado

ao conceder um regime diferenciado de tributação. Mais ainda, as possibilidade de

aumento na geração de empregos pelo setor, além de fomento da economia local,

“per si” compensa a redução na alíquota do ICMS.

Pelo  mérito  da  proposição,  espero  poder  contar  com  o  apoio  dos  nobres

parlamentares mineiros à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 1.209/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.091/2009)

Declara de utilidade pública as Obras Sociais Casa Espírita Luz e Caridade, com

sede em Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública as Obras Sociais Casa Espírita Luz e

Caridade, com sede em Araxá. 

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública as Obras

Sociais Casa Espírita Luz e Caridade, com sede em Araxá.
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Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, e que tem

como finalidade promover atividades de reforço escolar, distibuição da sopa fraterna,

confecção de agasalhos e enxoval para recém-nascido, orientar famílias, crianças e

adolescente, idosos e gestantes, além de outras atividades estatutárias.

A referida associação está em pleno funcionamento há mais  de um ano,  e sua

diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.  Além disso,  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação da  assistência

social, tornando-se portanto justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres pares a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.210/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.483/2009)

Dispõe sobre a comercialização de álcool etílico combustível no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  autorizada  a  comercialização  de  álcool  etílico  combustível  pelos

produtores diretamente junto aos postos de combustível.

Art.  2º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a celebrar  convênio com a Agência

Nacional  do Petróleo,  Gás Natural  e  Biocombustíveis  -  ANP -,  com o objetivo de

assumir a responsabilidade pela fiscalização das atividades de produção, distribuição

e comercialização de álcool etílico combustível no Estado.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também à atividade

de  revenda,  caso  a  distribuição  seja  realizada  por  intermédio  de  companhias

distribuidoras.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Os  últimos  reajustes  no  preço  do  álcool  etílico  combustível

demonstraram o impatriótico desinteresse do governo federal pelo Pró-Álcool e pela

causa do consumidor brasileiro, o que é lamentável.
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Os atravessadores,  que preferem ser  chamados de "distribuidores",  organizados

sob a forma de cartel, ficam com a maior fatia do bolo, seguidos pelo governo federal,

que retirou o subsídio do álcool. As duas categorias ficam prejudicadas: produtores e

consumidores.  A iniciativa  que  ora  se  realiza  visa  a  eliminar  os  intermediários,

viabilizando a continuidade do Pró-Álcool,  aumentando o emprego na área rural e

resgatando a credibilidade do carro a álcool.

O projeto de lei em análise está em perfeita consonância com o que dispõe o art.

170,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal,  que  tem  como  objetivo  garantir  a  livre

concorrência, e com o que estabelece o § 4º do art. 173 da mesma Constituição, que

diz  que "a  lei  reprimirá  o  abuso do poder  econômico que vise à  dominação  dos

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros".

Atualmente, o órgão incumbido de fiscalizar as atividades de distribuição, revenda e

comercialização de álcool etílico combustível é a Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis - ANP -, por força da Lei nº 9.478, de 6/8/97, e da Lei nº

9.847,  de  2/10/99.  É  importante  ressaltar  que  essa  autarquia  pode  realizar  a

fiscalização diretamente ou por meio de órgãos da administração direta ou indireta da

União, dos Estados e dos Municípios, mediante celebração de convênios.

- 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 1.211/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.588/2009)

Institui o Selo Jovem e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Jovem.

Art. 2º - O Selo Jovem será outorgado pela Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude às entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos dirigidos

à inserção do jovem na sociedade.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  constituirá  um  colegiado,  vinculado  à

Secretaria  de  Estado  de Esportes  e  da  Juventude,  que,  entre  outras  atribuições,

fixará  os  requisitos  para  a  obtenção  do  Selo,  bem  como  indicará  as  entidades

habilitadas a recebê-lo.
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Art. 3º - As entidades contribuintes do ICMS que receberem o Selo Jovem poderão

obter incentivo fiscal na forma a ser fixada pelo Poder Executivo, até o limite de 12%

do valor dessa contribuição.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Na  esteira  daqueles  que  reputam  que  ao  jovem  cabe o  futuro  da

Nação  é  que  apresentamos  este  projeto,  convictos  de  que  o  estímulo  que

pretendemos  oferecer  será  de  grande  valia  para  o  jovem.  Essa  medida  vai  ao

encontro dos interesses dos que colaboram com o crescimento econômico do Estado,

bem como dos jovens mineiros que tanto carecem de estímulos e oportunidades para

concretizar seus sonhos.

Essas são as razões da apresentação deste projeto de lei, e contamos com o voto

favorável dos senhores Deputados ao seu acolhimento.

- 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 1.212/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 169/2007)

Institui a Política de Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas nas

instituições de ensino superior públicas e privadas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Política  de

Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas nas instituições de ensino

superior, públicas e privadas.

Art.  2º  –  Considera-se,  para  efeitos  desta  lei,  como métodos  de  prevenção  e

informação sobre o uso de álcool e drogas, a política que vise à promoção de ações

voltadas para a conscientização dos riscos associados ao uso do álcool, bem como

também ao uso de drogas como a maconha, ecstasy, cocaína, tabaco, inalantes e

outras substâncias psicoativas.

Art. 3º – A supervisão e organização desta política ficará a cargo da Subsecretaria

Antidrogas, que fixará diretrizes para o fiel cumprimento desta lei.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo instituir, no âmbito das

instituições  de  ensino  superior  do  Estado,  política  afirmativa  de  prevenção  e

informação  sobre  o  uso  de  álcool  e  drogas,  estimulando  as  faculdades  e

universidades a promoverem ações efetivas que se traduzam na discussão do tema.

Resta dizer que deverão as faculdades e universidades, com o apoio e a supervisão

da Subsecretaria  Antidrogas,  promover  a ampla discussão do tema em seu meio,

envolvendo a comunidade acadêmica, bem como, sempre que possível, a sociedade

civil, ampliando assim os efeitos desta proposição, que visa à redução dos índices de

alcoolismo e drogas dentro dos estabelecimentos de ensino, bem como à promoção à

conscientização  acerca  dos  problemas  causados  pelo  álcool  e  pelas  drogas,

viabilizando assim a formação de um cidadão mais consciente e mais engajado na

luta contra esse mal. 

Assim,  propomos  aos  nobres  companheiros  a  apreciação  desta  proposição,

contando com seu apoio para aprová-la, em benefício dos cidadãos mineiros.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.213/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.072/2010)

Dispõe sobre a inclusão dos profissionais das áreas de fisioterapia e de terapia

ocupacional no programa Saúde em Casa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os profissionais das áreas de fisioterapia e de terapia ocupacional passam

a integrar o programa Saúde em Casa.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O programa Saúde em Casa constitui um novo modelo de atenção à
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saúde o qual visa a ampliar a cobertura assistencial à população e a possibilitar uma

maior aproximação dos profissionais de saúde da realidade das famílias mineiras.

A inclusão desses profissionais no PSF possibilitará a incorporação de um saber

específico que poderá ser compartilhado com os demais profissionais integrantes das

equipes multiprofissionais, possibilitando a realização de ações básicas de prevenção

de incapacidades e de ações de reabilitação, ressocialização e integração social de

pessoas  com  alguma  incapacidade  instalada,  o  que,  com  certeza,  terá  grande

impacto sobre a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos e da própria família.

Temos  a  convicção  de  que contaremos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação  da  matéria  que  ora  apresentamos,  pelos  grandes  benefícios  que  tal

medida trará para a saúde da população brasileira.

- 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 1.214/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 98/2007)

Dispõe sobre a gratuidade dos serviços de estacionamento nos Shopping Centers e

Hipermercados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurado  o  estacionamento  gratuito  de  veículos  nos  shopping

centers e hipermercados para o consumidor que efetuar, nesses empreendimentos,

compras de valor não inferior àquele cobrado pelo serviço.

§  1º  –  Só  será  reconhecido  o  direito,  previsto  no  “caput”,  do  consumidor  que

apresentar as notas fiscais relativas às compras efetuadas.

§ 1º – O direito reconhecido pelo “caput” será exercido na mesma data em que

forem efetuadas as compras e pelo prazo máximo de cinco horas.

Art. 2º – Os empreendimentos a que se refere o art. 1º adotarão sistemas aptos a

demostrar,  de modo imediato e preciso, o tempo de permanência de veículos nos

seus pátios de estacionamento.

Art. 3º – Excedidos os limites de tempo fixados no § 2º do art. 1º, os serviços de

estacionamento  serão  pagos  segundo  a  tabela  de  preços  normal  vigente  no

estabelecimento, vedada a cobrança de qualquer acréscimo.
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Art. 4º – Os empreendimentos ficam obrigados a dar ampla publicidade interna ao

direito reconhecido por esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo a disciplina em relação

ao  estacionamento  de  veículos  nos  pátios  mantidos  pelos  shopping  centers  e

hipermercados.

A princípio, mesmo que a matéria se apresente como de “interesse local”,  resta

dizer  que  ao  fixar  limites  ao  poder  de  cobrança  dos  shopping  centers  e

hipermercados, o legislativo estadual utiliza-se da competência que lhe é reconhecida

pelo art. 24, V, da Constituição Federal.

Assim, temos que, ao incluir  “proteção e o consumo” na esfera de competência

concorrente,  a  Carta  Política  pátria  permite  ao  legislador  estadual  disciplinar  as

relações entre o produtor e o consumidor, tendo em vista a proteção deste último, o

que  é  perfeitamente  coerente  com  o  que  dispõe  o  art.  24,  VIII  da  Constituição

Federal, que confere também à União e aos Estados, concorrentemente, o poder de

legislar sobre a “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens

e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico”.

Destarte,  ao  legislar  sobre  serviços  prestados  pelos  shopping  centers  e

hipermercados  exclusivamente  com  o  propósito  de  instituir  proteção  eficaz  ao

consumidor,  o legislador não invadirá a órbita do interesse local nem tampouco o

campo do direito comercial, privativo da União.

Por outro lado, no que importa ao conteúdo da proposição, ela protege os direitos

do consumidor sem impor ônus excessivo ao estabelecimento comercial. De um lado,

confere  o  direito  ao  estacionamento  gratuito;  por  outro,  restringe  o  exercício  do

mesmo direito àquele que gastar no estabelecimento uma soma que, a nosso juízo,

assegura a perfeita correlação entre o benefício concedido e o proveito mercantil por

ele produzido.

Assim,  propomos  aos  nobres  companheiros  a  apreciação  desta  propositura,

requerendo, em benefício de todos os cidadãos mineiros, que se dignem em aprová-

la.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 120/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.215/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.145/2008)

Dispõe sobre  recompensa financeira  para a realização de prisão com mandado

expedido pelo Poder Judiciário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá oferecer recompensa financeira

para a realização de prisão com mandado expedido pelo Poder Judiciário do Estado.

Art. 2° - O valor ofertado como recompensa deverá s er depositado no Fundo de

Incentivo à Segurança Pública - Fisp - a ser criado sob controle da Secretaria de

Defesa Social,  vedada qualquer  forma de utilização dos recursos para finalidades

diversas dessa sua função originária.

Art.  3° -  Está  legitimada  para  receber  o  valor  ofer tado como recompensa  toda

pessoa que, com informações precisas, propicie a captura.

Art. 4° - Dez por cento de todo o valor levantado p ara pagamento da recompensa

pela prisão efetuada será destinado ao Fisp.

Art. 5° - Caso o valor da recompensa não tenha sido  utilizado, decorrido o prazo

estipulado, cinco por cento desse valor será destinado ao Fisp.

Parágrafo único - Esgotado o prazo estipulado sem que tenha havido renovação e

não  tendo  o  valor  sido  reclamado  por  quem  o  tenha  oferecido,  decorrido  igual

período, será ele incorporado na sua totalidade ao Fundo de Incentivo à Segurança

Pública.

Art. 6° - É vedada a divulgação, por qualquer meio e em qualquer momento, dos

dados  relativos  ao  estipulante  da  recompensa,  salvo  se  por  ele  expressamente

autorizado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A impunidade é um dos males que afeta a nossa sociedade, existindo
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cada vez mais um clamor dos nossos cidadãos pela efetividade da punição aplicada

pelo Poder Judiciário, posto que, somente assim, estar-se-á atingindo os objetivos do

Estado de prevenção e repressão da criminalidade.

Não é suficiente para a sociedade saber que um criminoso foi  condenado, mas

saber  de  que  ele  vai  cumprir  a  pena  que  lhe  foi  imposta,  sendo  esse  o  ponto

fundamental na repressão à criminalidade: a certeza da punição.

Todavia, o governo tem se mostrado incapaz de levar a efeito todas as obrigações

que lhe são impostas, sendo a segurança pública um dos setores mais afetados pela

falta  de  estrutura  do  Estado.  Assim,  a  impunidade  passou  a  ser  uma  realidade

constante em nossa sociedade.

Espera-se com a presente lei contribuir para a mudança desse cenário, tornando

nossa sociedade cada vez mais justa e segura.

-  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 1.216/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.153/2008)

Estabelece  normas  para  a  elaboração  sob  a  forma  artesanal  de  produtos

comestíveis de origem animal e sua comercialização e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A elaboração  de  produtos  comestíveis  de  origem  animal  sob  a  forma

artesanal, bem como a sua comercialização, sujeitar-se-ão às normas estabelecidas

nesta lei.

Art.  2º  -  A elaboração  de  produtos  comestíveis  de  origem  animal  sob  a  forma

artesanal será permitida exclusivamente aos produtores rurais que utilizarem matéria-

prima de produção própria.

Parágrafo único - Admitir-se-á, na elaboração dos produtos, a utilização de matéria-

prima adquirida de terceiros até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da quantidade

de matéria-prima de produção própria, desde que tenha comprovação de inspeção

higiênico-sanitária efetuada por órgão oficial.

Art. 3º - São considerados passíveis de elaboração sob forma artesanal, nos termos

desta lei:
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I - carnes;

II - leite;

III - ovos;

IV - produtos apícolas;

V - peixes, crustáceos e moluscos;

VI - outros produtos comestíveis de origem animal.

Art.  4º - Entende-se por forma artesanal o processo utilizado na elaboração, em

pequena  escala,  de  produtos  comestíveis  de  origem  animal  com  características

tradicionais ou regionais próprias.

§  1º  -  Considera-se  produção  artesanal  em  pequena  escala  aquela  que  se

enquadra nos seguintes limites, por produtor:

1)  até  130kg  (cento  e  trinta  quilogramas)  diários  de  carnes,  provenientes  de

pequenos, médios e grandes animais, como matéria-prima para produtos cárneos;

2)  até  300l  (trezentos  litros)  de  leite  diários,  como matéria-prima para  produtos

lácteos;

3) até 100kg (cem quilogramas) diários de peixes, moluscos e crustáceos, como

matéria-prima para produtos oriundos de pescado;

4) até cento e cinqüenta dúzias diárias de ovos, como matéria-prima para produtos

oriundos de ovos;

5) até 3.000kg (três mil quilogramas) por ano de mel e produtos da colméia.

§  2º  -  Os  animais  destinados  à  elaboração  de  produtos  cárneos  deverão  ser

abatidos em estabelecimento sob inspeção higiênico-sanitária oficial.

§ 3º - O leite deverá ser pasteurizado sempre que normas higiênico-sanitárias e

tecnológicas o exigirem.

§ 4º - Os produtos de que trata este artigo poderão ser comercializados em todo o

Estado, cumpridos os requisitos desta lei.

§  5º  -  Os  produtos  de  que  trata  este  artigo  deverão  ser  elaborados  em

estabelecimentos apropriados  para este fim,  ficando vedado o processamento em

locais  destinados  a  residência  ou  a  outras  atividades  que  prejudiquem  o

processamento de produtos comestíveis.

Art. 5º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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a fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos artesanais comestíveis

de que trata esta lei.

Art.  6º  -  A  responsabilidade  técnica  de  médicos-veterinários  rege-se  pela  Lei

Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.

Art. 7º - Compete à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

a prestação de orientação técnica e a execução de atividades de treinamento.

Art.  8º  -  O  Poder  Executivo,  através  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  poderá  celebrar  convênios  com  os  Municípios  que

disponham  de  estrutura  técnica  e  laboratorial,  bem  como  com  outras  pessoas

jurídicas de direito público capacitadas, delegando-lhes a fiscalização prevista nesta

lei, visando garantir os aspectos higiênico-sanitários e tecnológicos e o controle de

qualidade dos produtos.

Parágrafo  único  -  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  das  atividades  dos

convênios  previstos  no  "caput"  compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.

Art.  9º  -  O  produtor  rural  processador  artesanal  de  produtos  de  origem  animal

deverá  registrar-se  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento.

§ 1º - Para os fins deste artigo, o produtor rural deverá apresentar:

1) requerimento dirigido ao Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal;

2) prova da condição de produtor rural;

3) atestados ou exames, a critério do Centro de Inspeção de Produtos de Origem

Animal.

§ 2º - O registro previsto no item 1 do § 1º deste artigo terá validade de um ano,

devendo  a  solicitação  de  renovação  ser  efetuada  até  trinta  dias  antes  de  seu

vencimento.

Art.  10  -  O produtor  artesanal  de  que trata  esta  lei  deverá  apresentar  relatório

mensal com os dados da produção, em conformidade com as normas previstas pelo

Centro  de  Inspeção de Produtos de  Origem Animal,  bem como manter  livro  para

registro das informações, recomendações e visitas da fiscalização, efetuadas para

controle higiênico-sanitário e tecnológico da produção.
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Parágrafo  único  -  O  Centro  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal

estabelecerá  em  regulamento,  sem  ônus  para  o  produtor,  as  análises  de  rotina

necessárias para cada produto processado.

Art. 11 - Cada produto artesanal deverá ter registro de sua composição e método de

processamento  junto  ao  Centro  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem  Animal,

observadas  as  normas  técnicas  estabelecidas  pela  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 12 - As instalações do estabelecimento processador artesanal de alimentos de

origem animal  observarão  preceitos  simplificados,  no  tocante  à  construção e  aos

equipamentos,  estabelecidos  em  normas  técnicas  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art.  13  -  O  produtor  artesanal  está  obrigado  a  efetuar  o  controle  sanitário  dos

rebanhos  dos  quais  provenha  a  matéria-prima  para  sua  produção,  observando  a

orientação dos órgãos de defesa sanitária animal.

Art. 14 - O transporte e a armazenagem dos produtos artesanais deverão obedecer

às  condições  estabelecidas  em  normas  técnicas  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 15 - As embalagens e os rótulos dos produtos artesanais deverão conter:

I - todas as informações previstas pelo Código de Defesa do Consumidor;

II - a indicação de que se trata de produto artesanal;

III - o seu número de registro no Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal;

IV - a indicação "Serviço de Inspeção”.

Art. 16 - Os infratores desta lei, de seus regulamentos e das demais normas dela

decorrentes ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções

cabíveis:

I - advertência, no caso de primeira infração, com prazo para a regularização da

situação a ser estabelecido em regulamento, desde que não haja risco iminente de

natureza higiênico-sanitária;

II  -  multa a ser fixada em regulamento, nos casos não compreendidos no inciso

anterior;

III  -  apreensão  ou  condenação  das  matérias-primas,  produtos,  subprodutos  e
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derivados de origem animal adulterados ou que não apresentem condições higiênico-

sanitárias adequadas ao fim a que se destinem;

IV - suspensão das atividades, nas hipóteses de risco ou de ameaça de natureza

higiênico-sanitária ou de embaraço à ação fiscalizadora;

V - interdição total ou parcial do estabelecimento, na hipótese de adulteração ou

falsificação do produto ou de inexistência de condições higiênico-sanitárias;

VI  -  cancelamento do registro quando o motivo  da interdição prevista  no inciso

anterior não for sanado no prazo de doze meses.

§ 1º  -  A suspensão de atividades de que trata  o inciso IV  deste artigo cessará

quando sanado o risco ou a ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de

facilitação do exercício da ação fiscalizadora.

§ 2º - A interdição de estabelecimento de que trata o inciso V deste artigo poderá

ser levantada após o atendimento das exigências que tiverem motivado a sanção.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Foram os antigos Códigos de Posturas Municipais os precursores da

legislação  que,  na  produção  de  alimentos,  procurava  disciplinar  os  aspectos  de

higiene, conservação, armazenamento e comercialização dos produtos destinados ao

público  consumidor,  função  paulatinamente  absorvida  pelos  Estados  e  pela

Federação.

Com a evolução da indústria,  particularmente evidenciada no século passado, a

legislação  federal  concentrou-se  de  modo  incisivo  nos  elementos  tecnológicos

próprios  da  produção  de  grande porte,  consubstanciando-se  na  Lei  n° 1.283,  de

18/12/50; no Decreto n° 30.691, de 29/3/52, que a c omplementa, e na Lei n° 7.889,

de 23/11/89, que acrescenta alguns dispositivos, sempre destinados a aspectos de

inspeção sanitária.

Ao concentrar seu poder controlador no setor industrial, a Federação e os Estados

atrelaram,  a  despeito  das  sensíveis  diferenças,  as  normas  de  produção  e

comercialização dos produtos artesanais àquelas destinadas à indústria de alimentos,

dificultando  a  vida  dos  pequenos  produtores  rurais,  que  historicamente  buscam

tratamento legal específico.
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Essas características diferenciadas se evidenciam desde o processo de elaboração

até a comercialização e incluem etapas distintas de manipulação e armazenamento,

que  não  se  coadunam  com  a  unicidade  dos  procedimentos  de  produção  e

fiscalização. Ademais, a agricultura familiar encontra sérias dificuldades de inserção

no mercado, o que é uma das causas principais da grande pobreza no meio rural,

que, provocando êxodo, repercute aumentando o desemprego, a violência e outros

problemas nos centros urbanos.

A criação  de  pequenas  fontes  de  produção  no  meio  rural,  gerenciadas  pelos

próprios agricultores, ocupando nichos locais demarcados e produzindo com rigoroso

controle de qualidade, se constitui em alternativa importante para a reversão desse

quadro.

A seguir, destacaremos algumas vantagens da implantação de estabelecimentos de

escala  limitada:  agregação de valor  aos  produtos,  gerando lucro e  melhorando  a

renda familiar; modernização do sistema de produção artesanal de alimentos, com

maior  produtividade;  geração de empregos  no meio  rural,  revertendo a  tendência

migratória  para  os  centros  urbanos  e  evitando  o  exacerbamento  de  problemas

sociais;  oferta  de  maior  diversidade e  qualidade de alimentos  aos  consumidores;

diminuição dos custos de transporte e do preço final dos alimentos ao consumidor,

através  do  gerenciamento  da  produção  pelo  próprio  agricultor;  facilitação  da

legalização de estabelecimentos que operam sem registro; maior segurança para o

consumidor  com  a  diminuição  da  comercialização  de  alimentos  sem  inspeção;

investimentos descentralizados, com retorno para os pequenos Municípios; benefícios

para  a  sociedade  e  o  governo,  que  passa  a  recolher  impostos  sobre  atividades

anteriormente não cadastradas.

Com  este  projeto,  acreditamos  criar  condições  favoráveis  aos  pequenos

agricultores, já que uma das dificuldades que esses produtores encontram para a

implantação  de  seus  empreendimentos  é  a  complexidade  da  atual  legislação

sanitária,  que não contempla a realidade da produção em pequena escala, sendo

prática  comum  de  muitos  estabelecimentos  operar  sem  registro,  comercializando

alimentos  sem  inspeção  sanitária,  sem  garantia  de  qualidade  e,  portanto,  sem

pagarem os impostos devidos.
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Fica, portanto, evidenciada a necessidade de uma legislação específica e adequada

ao  funcionamento  das  unidades  artesanais  de  processamento  de  alimentos,  para

preservar os interesses do produtor e do consumidor diante do poder fiscalizador do

Estado. 

- 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 1.217/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.363/2010)

Dispõe sobre  o limite de horário para o término de competições esportivas nos

estádios localizados no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecido que as competições esportivas realizadas nos estádios,

ginásios  e  afins  no  Estado  de  Minas  Gerais  devem  findar,  no  máximo,  até  as

23h15min.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implica a imediata interrupção do

evento  e  a  aplicação  de  multa  no  valor  de  R$100.000,00  (cem  mil  reais)  aos

organizadores do evento, dobrada em caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  A multa  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  atualizada

anualmente pela variação da Unidade Fiscal de Referência - Ufir - ou por outro índice

legal de correção.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Visando  à  preservação  do  descanso  do  trabalhador  mineiro,  à

proteção  do  patrimônio  público  e  privado,  à  paz  nas  ruas  e,  especialmente,  à

segurança  dos  desportistas  e  dos  espectadores  dessas  competições,  o  projeto

apresentado limita os horários das atividades esportivas no Estado.

Temos  problemas  em  relação  ao  transporte  público,  e  o  público  encontra

dificuldades em retornar às suas residências após as competições. Os problemas de

segurança, de igual forma, são constantes. 



1374
____________________________________________________________________________

Assim  sendo,  buscando  iniciar  o  debate  que,  a  nosso  ver,  visa  beneficiar  a

população de todo o Estado, em especial as torcidas e os moradores dos arredores

dos locais onde acontece a prática esportiva, é esta proposição apresentada para

avaliação dos Deputados.

-  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 1.218/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.374/2008)

Dispõe  sobre  a  obrigação  de  anexar  nos  processos  de  emissão  da  Carteira

Nacional de Habilitação as notas fiscais de prestação de serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam os  centros  de  formação de  condutores obrigados  a  anexar  nos

processos  de  emissão  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  as  notas  fiscais  de

prestação de serviços.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei é de fundamental importância, tendo em vista que

os centros de formação de condutores não são obrigados por força de lei a emitir nota

fiscal de prestação de serviço e, assim, deixam de arrecadar os devidos impostos,

gerando prejuízo financeiro para o Estado.

É notório que diariamente a população procura os centros de formação, quer para

emissão,  quer  para  renovação  da  carteira  nacional  de  habilitação,  e,  devido  à

demanda existente, a cada dia novas agências são abertas, sendo mais um motivo

de se exigir  que se emita a nota fiscal de serviços, para que essas agências não

venham incorrer no erro de sonegação e clandestinidade.

Este projeto de lei será uma forma de fiscalizar e inibir a sonegação, tornando o

Estado mais produtivo, pois em outros Estados esta norma se encontra em vigor,

trazendo grandes benefícios para a população. 

- 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 1.219/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.364/2010)

Dispõe sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio que informe

sobre a doação de órgãos e tecidos nas unidades de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As unidades de saúde públicas e privadas devem afixar cartazes, faixas ou

qualquer outro meio que informe e incentive a doação de órgãos, medula  óssea,

córneas, pele, sangue e demais tecidos.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o “caput” ocorrerá em locais de maior

visibilidade.

Art. 2º - Os cartazes, faixas ou outros instrumentos de divulgação e deverão conter

informações sobre:

I - no caso de doação de órgãos e tecidos: 

a) as condições para que uma pessoa seja doadora; 

b) a exigência de três diagnósticos para que a morte encefálica seja atestada como

causa; 

c) o fato de que uma doação de órgãos pode salvar até sete vidas; 

d) os exemplos de pessoas que receberam órgãos, os respectivos benefícios e o

telefone da Central de Transplantes do Estado onde estiver localizada a unidade de

saúde.

II - no caso de doação de medula óssea: 

a) orientação sobre os procedimentos para o cadastro de doadores; divulgação dos

locais de coleta; alerta de que, para cadastrar-se como doador de medula, basta doar

10ml de sangue no hemocentro;

b) armazenamento de dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea -

Redome -;

c) exemplos de pessoas que receberam medula óssea, os respectivos benefícios e

o telefone do hemocentro mais próximo.

Art. 3º - As unidades de saúde terão prazo de sessenta dias para se ajustarem a

esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O projeto de  lei  apresentado dispõe sobre  a  afixação de cartazes,

faixas ou qualquer outro meio que informe sobre a doação de órgãos e tecidos nas

unidades de saúde.

O objetivo da proposição é fornecer as informações necessárias para o incentivo à

doação de órgãos e tecidos. Campanhas de esclarecimento são uma necessidade

para o aumento do número de doadores, a fim de que o sofrimento dos que integram

uma lista de espera possa ser minimizado. E nada melhor que a campanha por mais

doadores ocorra a partir  dos postos de saúde e hospitais. É exatamente isso que

busca este 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 N° 1.220/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.360/2010)

Dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de ensino, de

informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo promoverá a divulgação, em cada estabelecimento da

rede  pública  de  ensino,  de  informações  sobre  a  pessoa  que  dá  nome  àquele

estabelecimento.

Art. 2º - A divulgação de que trata o art. 1º será feita mediante a afixação de placa

ou cartaz no  prédio  da  unidade escolar  ou  de  entrega de folheto ou  cartilha  aos

alunos, preferencialmente no primeiro mês do ano letivo.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.221/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.359/2010)

Dispõe sobre instalação de filtros de bloqueio de “sites” com conteúdo pornográfico

em equipamentos de informática das escolas da rede pública e privada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de filtros de bloqueio de “sites” com conteúdo

pornográfico em equipamentos de informática das escolas da rede pública e privada.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  é  de  grande  alcance  educacional  e  social,  pois  visa

impedir  que crianças  e  jovens que estejam frequentando aulas  tenham acesso a

“sites” de conteúdo pornográfico, além de preservar a atenção dos alunos durante o

período que estiverem dentro das escolas, evitando distrações que prejudiquem seu

aprendizado.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta propositura.

- 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 1.222/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.285/2010)

Torna obrigatória a impressão do calendário oficial de vacinação na contracapa dos

cadernos distribuídos gratuitamente aos alunos das escolas públicas estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Passa  a  ser  obrigatória  a  impressão,  nas  contracapas  dos  cadernos

escolares  distribuídos  gratuitamente  aos  alunos  da  rede  oficial  de  ensino,  do

calendário de vacinação obrigatória da criança, do jovem e do adulto.

Art. 2° - O calendário de vacinação será atualizado  de acordo com as diretrizes do

Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde e será encaminhado pelas

Secretarias de Estado de Saúde e de Educação aos fornecedores vencedores da

licitação para compra de cadernos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  prevenção  de  doenças  deve  ser  uma  preocupação  bastante

difundida na população brasileira. E nada melhor do que fazê-la através da escola,

onde há concentração de crianças, jovens e adultos e de seus familiares. Assim, a

utilização dos cadernos doados aos alunos pode ser o veículo ideal para a divulgação

do calendário oficial, a custo baixíssimo.

Os calendários a seguir indicam épocas e prazos para a vacinação.

*  -  O  quadro  contendo  os  calendários  indicando  as  épocas  e  prazos  para  a

vacinação da criança foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.4.2011.

(1) A primeira  dose  da  vacina  contra  a  hepatite  B  deve  ser  administrada  na

maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se

constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e

de 180 dias da primeira para a terceira dose.

(2) O  esquema atual  prevê  a  vacinação  aos  2,  4  e  6  meses  de  idade  com  a

tetravalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP): o primeiro, aos 15 meses

e o segundo, entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano entre

1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias de idade (6 e 14 semanas).

(4) É possível administrar a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano entre

3 meses e 7 dias e 5 meses e 15 dias de idade (14 e 24 semanas).  O intervalo

mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses

de idade que residam ou que estejam indo viajar para área endêmica (Estados: AP,

TO,  MA,  MT,  MS,  RO,  AC,  RR,  AM,  PA,  GO  e  DF),  área  de  transição  (alguns

Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco potencial

(alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Em caso de viagem para área de

risco, a vacinação deve ser feita 10 dias antes.

* - O quadro contendo o calendário indicando as épocas e prazos para a vacinação

do adolescente foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.4.2011.

(1) O adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior deve seguir este
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esquema.  Se  apresentar  documentação  com  esquema  incompleto,  completar  o

esquema já iniciado.

(2) Para o adolescente que já tiver recebido três doses ou mais das vacinas DTP,

DT ou dT, aplicar uma dose de reforço. São necessárias doses de reforço da vacina a

cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5

anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(3) Para  o  adolescente  que  resida  ou  esteja  indo  viajar  para  área  endêmica

(Estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição

(alguns Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco

potencial (alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Se estiver indo viajar para

essas áreas, a vacinação deve ser feita 10 dias antes da viagem. 

(4) O adolescente que tiver duas doses da vacina tríplice viral (SCR) devidamente

comprovadas no cartão de vacinação não precisa receber esta dose.

(5) A adolescente grávida que esteja com a vacina em dia, mas tenha recebido sua

última dose há mais de cinco anos precisa receber uma dose de reforço. A dose deve

ser  aplicada  no  mínimo  20  dias  antes  da  data  provável  do  parto.  Em  caso  de

ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a

última dose.

*  -  O  quadro  contendo  os  calendários  indicando  as  épocas  e  prazos  para  a

vacinação do adulto e do idoso foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.4.2011.

(1) A partir dos 20 anos, para gestantes, não gestantes, homens e idosos que não

tiverem  comprovação  de  vacinação  anterior,  seguir  este  esquema.  Sendo

apresentada  documentação  com  esquema  incompleto,  completar  o  esquema  já

iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) Para o adulto ou idoso que resida ou esteja indo viajar  para área endêmica

(Estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição

(alguns Municípios dos Estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) ou área de risco

potencial (alguns Municípios dos Estados: BA, ES e MG). Se estiver indo viajar para

essas áreas, a vacinação deve ser feita 10 dias antes da viagem.

(3) A  vacina  tríplice  viral  (SCR  -  sarampo,  caxumba  e  rubéola)  deve  ser

administrada  em  mulheres  de  12  a  49  anos  que  não  tiverem  comprovação  de

vacinação anterior e em homens de até 39 anos.
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(4)  A mulher  grávida que esteja com a vacina em dia,  mas tenha recebido sua

última dose há mais de cinco anos precisa receber uma dose de reforço. A dose deve

ser  aplicada  no  mínimo  20  dias  antes  da  data  provável  do  parto.  Em  caso  de

ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a

última dose.

(5) A vacina contra influenza é oferecida anualmente, durante a Campanha Nacional

de Vacinação do Idoso.

(6) A vacina  contra  pneumococo é  aplicada,  durante  a  Campanha  Nacional  de

Vacinação do Idoso, nos indivíduos internados em instituições fechadas, tais como

casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco

anos após a dose inicial.

Encaminhamos  aos  nobres  colegas  este  projeto  de  lei  para  ser  apreciado  e

aprovado.

- 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 1.223/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.497/2010)

Dispõe sobre o pagamento com cartões de crédito e débito nos estabelecimentos

comerciais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As administradoras de cartão de crédito e os estabelecimentos bancários

do Estado devem assegurar ao cliente a efetivação, por contato telefônico ou por

outro meio eletrônico, de saque e de pagamentos por serviços ou produtos com uso

de cartão de crédito ou de débito nos estabelecimentos comerciais e congêneres nas

seguintes condições:

I  -  quando houver  falha  ou  erro  na  leitura  no  dispositivo  dos  estabelecimentos

comerciais e caixas eletrônicos;

II - quando houver falha no cartão, dano ou outro impedimento técnico que impeça

a conclusão da operação;

III - quando houver problemas no sistema eletrônico da instituição bancária e da

administradora de cartão de crédito.
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 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, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei visa coibir qualquer tipo de constrangimento sofrido

pelos consumidores nos estabelecimentos comerciais, quando imprevistos ocorrem

durante  a  efetivação  da  compra  com  o  uso  de  cartão  de  crédito  ou  de  débito,

especialmente quando o consumidor possui saldo em sua conta.

Mostra-se  inadmissível  que o  cidadão,  que  paga  regularmente  suas  taxas  pelo

serviço bancário ou pelo crediário eletrônico, tenha sua compra cancelada ou passe

por transtornos na obtenção de produtos e serviços, quando o erro independe de sua

ação. As instituições bancárias ou de administração de cartão de crédito precisam

assegurar aos seus clientes uma alternativa coerente e segura para a prestação do

serviço contratado.

Em um momento em que a sociedade tenta se proteger das ações de criminosos

evitando o transporte de valores em dinheiro para realizar compras ou obter serviços,

os bancos oferecem em seus pacotes publicitários a facilidade do uso do cartão. No

entanto,  não  garantem  ao cliente  uma alternativa  para  casos  em  que problemas

venham a ocorrer nos sistemas eletrônicos mantidos por eles ou durante a operação

do cartão, ainda que o cliente tenha em sua conta saldo disponível.

Em face  do exposto  e  por  entender  que  a  medida  se  revela  justa  e  oportuna,

apresentamos este projeto, contando desde já com o apoio dos nobres pares 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 1.224/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.431/2010)

Dá a denominação de Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio

Verde.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio

Verde.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: João Bosco Brito Negreiros foi um grande exemplo de vida para todos

os que tiveram a honra de conhecê-lo. Foi um homem simples e dedicado à família e

ao povo de Virgínia.

Íntegro, honrado e dedicado às causas nobres e progressistas dessa região, líder

político,  prestou relevantes serviços na área social.  Sua presença na comunidade

sempre foi marcada por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e

altruísmo.

Quando ocorreu a queda da ponte objeto deste projeto de lei, o então prefeito de

Virgínia,  João Bosco,  não mediu esforços para a construção de uma nova ponte.

Faleceu pouco tempo depois de iniciadas as obras para a reconstrução da referida

ponte.

Admirado  por  todos  os  que  com  ele  conviveram,  João  Bosco  tem  seu  nome

definitivamente  ligado  à  história  da  cidade  por  sua  ação  corajosa  e  socialmente

relevante. É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória

daqueles que o têm como exemplo.

- 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 1.225/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.495/2010)

Cria a Política de Modernização Tecnológica na rede pública de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Modernização Tecnológica na rede pública de

ensino, que compreende: 
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I  -  a instalação progressiva de equipamentos de informação e comunicação que

auxiliem no aprendizado dos alunos e no trabalho dos professores, tornando o ensino

mais dinâmico e atualizado com os avanços tecnológicos existentes, compreendendo:

a) lousas eletrônicas e o respectivo comando;

b) computadores e “lap-tops” com acesso à internet banda larga e interligados à

lousa;

c) equipamentos sonoros e multimídia para reprodução tanto de material externo

como de produção dos próprios educadores e educandos;

d) rede sem fio (“wireless”), que permita a utilização dos equipamentos e exposição

de conteúdos nos mais diferentes espaços da escola;

II - capacitação de educadores quanto ao melhor uso dos equipamentos e produção

de conteúdo;

III - adequação do espaço físico às novas necessidades.

Art.  2º - A capacitação e a renovação dos equipamentos deverão ser contínuas,

conforme forem significativos os avanços tecnológicos.

Art.  3º  -  Esta  lei  destina-se  a  todas  escolas  estaduais,  inclusive  as  de  caráter

técnico e profissionalizante.

Art. 4º - Para a implementação da política de que trata esta lei, as escolas estaduais

contarão  com  o  devido  suporte  técnico,  operacional  e  de  manutenção  dos

equipamentos e sistemas utilizados.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A forma de organização e funcionamento da escola, pensada ainda no

século XIX, leva o aluno a adotar uma postura passiva, colidindo com o seu cotidiano

de rápida e constante transformação.

Atualmente,  a  taxa  de  conclusão  do  ensino  médio  é  de  55%  no  Brasil,

demonstrando a grande evasão escolar,  fruto de uma série de fatores. Dentre os

fatores educacionais, ressalta-se a necessidade de escolas que ofereçam condições

de trabalho para professores, e de aprendizagem significativa e socialização para os

estudantes. 
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A lousa digital  é  exemplo  da  tecnologia  a  serviço  da  educação,  estimulando  a

criatividade do professor e aumentando o aproveitamento do conteúdo pelos alunos,

fugindo da técnica ultrapassada do “cuspe, lousa e giz”, já em uso há cerca de 200

anos. 

Diversos países, entre eles a Espanha, já começaram a utilizar as Tecnologias de

Informação  e  Comunicação  (TIC)  em  seus  programas  educacionais,  visando

transformar  todas  as  escolas  em  salas  de  aprendizagem  virtuais,  com  acesso  à

banda  larga  e  “lap-tops”  para  alunos  e  professores,  criando  materiais  didáticos

intercambiáveis,  cujos módulos podem ser alocados e realocados à vontade pelos

professores de acordo com o perfil de seus alunos e a necessidade de seus projetos.

Utilizando  materiais  didáticos  intercambiáveis  e  que  estimulam  o  aluno  a  ser

partícipe  de  seu aprendizado,  evitar-se-á  a  evasão escolar,  além  de  atrair  novos

alunos,  que,  juntamente com seus educadores,  criarão conteúdos de visualização

concreta e mais próximos a sua realidade, formando cidadãos críticos e ativos.

- 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 1.226/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.496/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos dispositivos sonoros portáteis,

dos limites nocivos à audição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os dispositivos sonoros portáteis comercializados no Estado, bem como

suas embalagens e propagandas impressas, deverão alertar o usuário quanto aos

riscos  de  comprometimento  total  ou  parcial  de  sua  audição  que  a  utilização

prolongada em determinado volume do aparelho, por meio de fone de ouvido, pode

causar.

§  1º  -  Para  os  fins  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  os  fabricantes  ou

comerciantes dos produtos de que trata esta lei deverão atender ao seguinte:

I - fornecer, juntamente com o manual do produto, tabela de limites de tolerância

para  ruído  contínuo  ou  intermitente  em  decibéis,  devendo  ao  lado  constar  sua

equivalência em unidades de volume utilizadas pelo aparelho;
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II  - indicar no próprio aparelho, de forma clara e visível, mediante o emprego de

cores e sinais em destaque, os limites para utilização máxima do fone de ouvido em

determinado volume, acima dos quais os riscos de comprometimento irreversível da

audição desaconselhem o uso;

III - indicar na embalagem do aparelho e em sua propaganda impressa observação

quanto aos riscos a que se refere o “caput” deste artigo, sugerindo a leitura atenta do

manual e da tabela de limites de tolerância a que se refere o item I deste parágrafo.

§ 2º - Para os fins do disposto no item I do § 1º deste artigo, poderá ser utilizado

como referência o anexo I da NR 15 do Ministério do Trabalho, bem como qualquer

outra referência certificada pelos órgãos técnicos competentes.

Art.  2º  -  Para os  fins desta lei,  são considerados dispositivos  sonoros portáteis,

qualquer aparelho emissor de som, ainda que esta não seja sua única ou principal

função, de tamanho que permita seu transporte pelo usuário junto a si, em bolsas,

sacolas  ou  peças  de  seu  vestuário,  entre  os  quais  rádios,  tocadores  de  áudio,

reprodutores de vídeo e aparelhos celulares.

Art. 3º - Fica proibido o uso de qualquer tipo de invólucro ou dispositivo que impeça

ou  dificulte  a  visualização  das  advertências  ou  da  imagem  nas  embalagens  dos

produtos mencionados nesta lei.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Atualmente, no meio de adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos,

aumentou muito  o  uso  de equipamentos  estéreos  pessoais  -  EP -,  muitas  vezes

usados de maneira inadequada. Esses aparelhos possuem uma grande capacidade

de memória e alta durabilidade da bateria. Além desses fatores, aparece o “design”

dos fones de ouvido. Em todo lugar que percorremos, encontramos pelo menos uma

pessoa utilizando fones de inserção, seja na escola, no trem, no ônibus, na rua, no

parque, seja nas academias de ginástica, etc.

Uma pesquisa  divulgada  pela  “American  Speech-Hearing-Language  Association”
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(ASHA, 2006) efetuou um levantamento dos níveis de pressão sonora, medindo-os

nas diferentes posições do controle de volume em dB NPS, desde o mínimo até o

máximo, em 10 marcas de EP existentes no mercado:

* - O quadro contendo o levantamento dos níveis de pressão sonora foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 21.4.2011.

Os  especialistas  alertam  que  os  fones  de  ouvido  são  perigosos  porque

potencializam o som. Quando a fonte sonora é externa, a energia se dispersa, ao

passo que, utilizando-se o fone, a energia é inteiramente direcionada para dentro do

ouvido.

A “Zogby International”  (Zogby,  J.  Survey of  teens  and  adults  about  the  use of

personal  electronic  devices  and  head  phones.  Zogby  International,  mar.  2006)

realizou uma pesquisa nos Estados Unidos com adolescentes e adultos sobre o uso

de estéreos pessoais e fones de ouvido.  A pesquisa envolveu 1000 pessoas com

aplicação de um questionário  com aproximadamente  39 questões,  das  quais  301

eram adolescentes e foram respondidas 30 questões. Os resultados envolvendo o

uso  de  estéreos  pessoais  revelaram  que  78%  dos  adolescentes  utilizam  esse

dispositivo eletrônico comparado com 36% dos adultos, além do que os adultos usam

por mais tempo, enquanto os adolescentes preferem o volume mais elevado. Porém

na mesma proporção, ambos não sabem a respeito de uma possível perda auditiva.

No entanto 58% dos adolescentes não abaixariam o volume nem a quantidade de

exposição  nem  modificariam  os  fones  de  ouvido,  a  fim  de  prevenir  uma  perda

auditiva.

No Brasil, recentemente, realizaram-se muitas campanhas voltadas à educação e à

conscientização dos adolescentes quanto ao uso exagerado dos fones de ouvido em

aparelhos sonoros pessoais,  indo este projeto ao encontro da finalidade educativa

veiculada por tais campanhas.

Entretanto,  acredita-se  que não  apenas a  campanha educativa,  mas também a

informação ao usuário do  aparelho seja  de  grande importância  para  redução dos

índices acima.

Nesse sentido, não basta a mera informação; é necessário ainda que tais aparelhos

contenham os alertas e sinais necessários destinados à orientação do usuário, de
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modo a facilitar o uso do aparelho dentro dos limites seguros à sua saúde auditiva.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

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 1.227/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.589/2010)

Dispõe sobre a disponibilização obrigatória de cadeiras destinadas a canhotos nos

estabelecimentos de ensino e derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a disponibilização, em salas de aula, de cadeiras de braço

para  alunos  canhotos  matriculados  em  instituições  de  ensino  na  rede  pública  ou

privada do Estado.

Parágrafo único - As atribuições do “caput” se aplicam às instituições que realizem

ocasionalmente palestras, concursos ou quaisquer atividades acadêmicas.

Art. 2º - O número de cadeiras destinadas aos alunos canhotos, corresponderá a

10% (dez por cento) dos alunos matriculados, mantendo-se em estoque, em perfeito

estado de conservação para uso imediato, as não utilizadas.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo,  por  meio  do  órgão  competente,  fiscalizará  as

instituições de ensino de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  No  campo  da  educação,  uma  das  dificuldades  mais  comumente

listadas pelos canhotos é a ausência de carteira escolar com braço esquerdo, reflexo

da época em que se costumava forçar as crianças a usar sempre a mão direita para

escrever, desenhar ou pintar, pois os canhotos eram vistos como exceção, desvio da

norma.

Hoje, entende-se que a preferência lateral da criança precisa ser respeitada, porque

interferir nesse campo significa contraditar a organização do cérebro infantil.  Basta

dizer que a lateralização, ou o uso predominante de um dos lados do corpo, ocorre
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entre os 3 e os 6 anos de idade. Ela é um dos resultados do amadurecimento do

cérebro,  uma  parte  integrante  do  processo  de  crescimento.  Ademais,  estudos

recentes  têm  evidenciado  que  a  transferência  de  dados  entre  os  hemisférios

cerebrais  e,  por  conseguinte,  o  aumento  da  habilidade,  prepondera  entre  os

canhotos, o que reforça a ideia de permitir  às crianças a lateralidade que lhe seja

mais favorável.

Lembre-se,  ainda,  que  existem  no  mercado nacional  diversos  instrumentos  que

oferecem ajuste adequado para canhotos, não sendo a definição de tal lateralidade

motivo para impor qualquer tipo de prejuízo à pessoa. Nesse contexto, a medida ora

proposta busca permitir  igualdade de condições de permanência em sala de aula

para  todos  os  alunos,  indistintamente,  como  assegura  o  inciso  I  do  art.  206  da

Constituição Federal. Acredita-se que ela possa beneficiar cerca de 10% dos alunos

brasileiros, percentual estimado de canhotos no País. De todo modo, convém deixar

que essa mensuração seja feita pela esfera de governo responsável pelos diversos

níveis de ensino.

Diante  da  relevância  do  tema e  do  alcance social  da  medida  proposta,  espero

contar com o apoio de todos os Deputados 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 1.228/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.289/2010)

Dispõe sobre medidas de higiene para prevenir doenças transmissíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Escolas públicas e particulares, estádios de futebol, ginásios de esportes,

rodoviárias,  aeroportos,  metrôs,  prédios,  teatros  e  arenas  para  a  realização  de

espetáculos  artísticos  ficam  obrigados  a  oferecer  gratuitamente  álcool  em  gel

antisséptico, toalhas e lenços descartáveis nos banheiros e demais instalações que

exijam cuidados sanitários, como cozinhas, restaurantes e lanchonetes.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: O Brasil e o mundo já presenciaram várias pandemias, fenômenos em

que doenças transmissíveis se propagam por todo o planeta, causando a perda de

milhares de vidas humanas.

A pandemia mais recente foi gerada pelo vírus da influenza A(H1N1), conhecida

popularmente como gripe suína. A influenza A(H1N1) já matou milhares de pessoas e

causou pânico nas populações da maioria  dos países, inclusive no Brasil,  onde o

número de atingidos pela doença não alcançou as proporções verificadas em outras

nações, como México, Estados Unidos, Argentina e Chile.

O combate dessa gripe trouxe de volta uma antiga lição, infelizmente só lembrada e

levada a sério quando há ocorrência de pandemias e epidemias. Trata-se da lição

que aponta a higiene pessoal como o remédio mais eficaz para prevenir doenças

transmissíveis por vírus e bactérias.

Embora ainda seja prematuro afirmar com segurança que foram os cuidados com a

higiene  pessoal  os  principais  responsáveis  pela  aparente  retração  da  pandemia

dessa doença no Brasil, nas últimas semanas, o fato é que o extraordinário aumento

do  uso  de  máscaras,  álcool  em  gel  antisséptico,  toalhas  e  lenços  descartáveis

coincide com o período de redução no número de diagnósticos da gripe no País.

Mas  ninguém  pode  ignorar  que  está  cientificamente  comprovado  que  a

preocupação  permanente  com  a  higiene  pessoal  não  pode  estar,  em  nenhuma

hipótese,  dissociada de uma política  de  saúde pública  minimamente responsável.

Todavia, também é verdade que é impossível colocar tal política em prática sem que

o poder público e a própria sociedade propaguem, através de campanhas educativas,

a importância do zelo para com a higiene pessoal e, ao mesmo tempo, ofereçam

condições  mínimas  para  que  a  população  adquira  os  hábitos  de  asseio

recomendados.

O  benefício  do  cumprimento  das  exigências  instituídas  por  este  projeto  é

infinitamente superior ao custo delas resultante, principalmente porque não há bônus

maior  do  que  o  de  salvar  vidas  prevenindo  pandemias  e  epidemias  de  doenças

transmissíveis por vírus e bactérias.

- 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.



1390
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.229/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.288/2010)

Dispõe sobre proibição do uso de película de plástico que embala garrafões de

água e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso de película de plástico que embala garrafões de 20

litros  de  água mineral  destinada ao consumo no varejo,  no  âmbito  do  Estado de

Minas Gerais.

Art. 2º - Ao fornecedor que descumprir o disposto nesta lei será imposta multa de 1

Ufemg (uma Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) por cada uma das unidades

irregularmente embaladas.

Parágrafo único - O pagamento da multa aplicada não exime o infrator das sanções

impostas pelo art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa

do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A eletrostática da película plástica que envolve o garrafão age como

um imã, que atrai  e fixa poeira e produtos tóxicos que estejam em superfícies ou

dispersos no ar, segundo matéria publicada na Folha de S. Paulo.

O referido plástico só serve para evitar que o garrafão fique sujo; no entanto, torna-

se um hospedeiro de colônias de bactérias (coliformes e pseudomonas), de esporos e

fungos.

Após a contaminação externa, os agentes contaminantes chegam ao bebedouro,

quando o plástico é mergulhado na água por descuido do consumidor.

Outra  impropriedade  apontada  diz  respeito  aos  plásticos  coloridos,  que  contêm

tintas e solventes.

Há mais de 40 milhões de garrafões retornáveis em uso, segundo a Associação

Brasileira da Indústria de Águas Minerais - Abimam.

No Brasil,  os  galões  representam  90% de  toda  água mineral  comercializada,  e

testes realizados pela Abimam dão conta de que foram detectados “nos plásticos e
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bebedouros  amostras  de  bactéria  pseudomonas,  cujo  gênero  aeruginosa  está

associado  a  casos  de  infecção  hospitalar  -  principalmente  em  pessoas  com

ferimentos ou queimaduras e sistema imunológico debilitado - incluindo ocorrências e

mortes”.

- 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 1.230/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.287/2010)

Dispõe sobre adoção de medidas protetivas de urgência em face do agente da lei

que praticar violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para efeito do disposto no inciso I do art. 22 da Lei Federal nº 11.340, de 7

de agosto de 2006, o Estado poderá se antecipar à decisão judicial e suspender a

posse ou restringir o porte de arma de fogo do integrante das forças de segurança do

Estado que tiver  praticado evidente e inquestionável  ato de violência doméstica e

familiar contra a mulher.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A violência contra mulheres acontece com frequência assustadora em

nosso país  atingindo mulheres de todas as idades e classes sociais.  No entanto,

apesar  das  pesquisas  apontarem  índices  altíssimos  da  incidência  desse  tipo  de

violência, sabe-se, também, que muitas mulheres só denunciam os agressores após

anos de humilhações e sofrimento. São vários os motivos que levam as mulheres a

aguentarem caladas a violência física e psicológica: vergonha, condição econômica,

medo de pôr fim a um projeto de vida e, principalmente, de sofrer violência ainda

maior após a denúncia, entre outros.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon juntamente com o Ibope, que ouviu

2.002  pessoas  entre  12  e  17/2/2009,  17%  dos  entrevistados  acreditam  que  as

mulheres não abandonam o companheiro agressor por medo de serem mortas. De

acordo com a pesquisa, isso comprova o grau de vulnerabilidade a que a mulher está



1392
____________________________________________________________________________

submetida  no  País.  O  estudo  aponta  ainda  que  55%  dos  entrevistados  conhece

algum caso de violência doméstica.

Com a aprovação da Lei  11.340, de 2006,  Lei  Maria da Penha,  o governo Lula

inovou e deu um passo importantíssimo para pôr fim à violência de gênero no Brasil.

Essa lei é assim denominada em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes,

que, mesmo tendo ficado paraplégica em consequência da violência de seu marido,

não parou de lutar por justiça e contra a impunidade, conseguindo seu objetivo após

muitos anos de luta. Com isso foi, também, atendida uma reivindicação histórica do

movimento feminista e de mulheres.

Mas, reconhecendo a gravidade da situação, o governo federal foi além e criou o

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Através do Pacto,

coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o governo está

desenvolvendo políticas públicas amplas e articuladas que têm como público-alvo,

prioritariamente, as mulheres rurais, negras e indígenas em situação de violência, por

serem  estas  mais  vulneráveis  socialmente.  Para  que  as  ações  do  Pacto  sejam

implementadas estão previstos recursos da ordem de R$1.000.000.000,00 a serem

executados até 2011.

Histórias como a de Maria da Penha e de muitas outras mulheres mostram como o

medo é uma constante na vida das mulheres que vivem em situação de violência,

sabendo  que  seu  risco  é  potencializado  quando  o  agressor  está  legalmente

autorizado  a  portar  arma.  Daí,  a  necessidade  da  criação  de  mecanismos  que

reforcem as políticas existentes e façam com que a Lei Maria da Penha seja, de

verdade,  posta  em  prática  e  que  o  Pacto  atinja  seus  objetivos.  Para  que  isso

aconteça  é  necessário  o  envolvimento  de  toda  a  sociedade,  principalmente  dos

poderes constituídos.  Assim proponho este projeto,  que visa fazer  valer  a medida

protetiva de urgência de acordo com o inciso I do art. 22 da Lei Maria da Penha, na

situação em que houver ocorrido evidente e inquestionável ato de violência doméstica

e familiar contra a mulher,  antes mesmo de tal situação ser submetida ao âmbito

judicial.

Esta proposta visa assegurar a aplicação do referido dispositivo em uma situação

na qual  a  vítima corre  um risco  maior,  por  ser  o agressor  um agente  dotado da
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prerrogativa legal de porte de arma, por conta de sua atividade profissional. Por isso,

se torna necessário que a própria organização estatal suspenda ou restrinja o porte

de arma para  garantir  a  celeridade da medida  protetiva  e  a  integridade física  da

vítima, garantindo assim seus direitos humanos.

- 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 1.231/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.286/2010)

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção da

creche do centro de apoio ao agricultor e desenvolvimento de atividades de interesse

público.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A comunidade de Pimenta necessita de autorização desta Casa de leis

para mudança da destinação do imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3/8/2007,

com o objetivo de ampliar sua utilização para oferecer à comunidade atividades de

interesse público. Assim a cidade passará a contar com mais espaço de lazer para

seus munícipes.

Tratando-se  de  matéria  de  relevante  interesse para  a  comunidade  de  Pimenta,

solicito aos nobres pares o apoio para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI N° 1.232/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.168/2010)

Dispõe  sobre  a  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida nas clínicas médicas e psicotécnicas credenciadas pelo Detran-

MG e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Para  credenciamento  de  clínicas  médicas  e  psicológicas  junto  ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG - deverão ser observados,

nos locais de credenciamento, pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade

para os portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida:

I  -  pelo  menos  um  dos  acessos  ao interior  da  edificação  deverá  estar  livre  de

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade;

II - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas

as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os

requisitos de acessibilidade de que trata o Capítulo das Normas de Adequação das

Edificações previstas na norma ABNT-NBR 9050/94;

III - disponibilização de, pelo menos, um banheiro acessível, distribuindo-se seus

equipamentos  e  acessórios  de  maneira  que  possam  ser  utilizados  de  maneira

adequada; e

IV  -  nas  áreas  externas  ou  internas  da  edificação,  destinadas  a  garagem  e  a

estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos

de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas com o símbolo internacional de

acesso, de acordo com o item 8.3 da norma ABNT-NBR 9050/94 (dimensionamento e

quantidade das vagas).

Art.  2° -  Nos  locais  de  funcionamento  instalados  em  edifícios  em  que  seja

obrigatória a instalação de elevadores, independentemente das demais exigências

estabelecidas nesta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos:

I - percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as

dependências de uso comum;

II  - percurso acessível  que una a edificação à via pública,  às edificações e aos

serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; e

III  -  cabine  do  elevador  e  respectiva porta  de  entrada acessíveis  para pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art.  3° -  Os  locais  de  funcionamento  instalados  em  edifícios  com  mais  de  um

pavimento além do pavimento de acesso, nos quais não é obrigatória a instalação de

elevadores, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a
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instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum

destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade previstos na Lei Federal nº

10.098, de 2000.

Art. 4°- A vistoria será realizada por funcionário do Serviço Médico e Psicológico do

Detran-MG,  acompanhado  por  um  representante  da  Comissão  Permanente  de

Acessibilidade  ou  por  pessoa  do  Conselho  Estadual  da  Pessoa  Portadora  de

Deficiência ou por entidade reconhecidamente representativa de deficientes.

Art.  5º  -  Os  pedidos  de  credenciamento  ou  mudança  de  endereço  de

funcionamento,  independentemente  da  fase  de  andamento  e  apreciação,  serão

devolvidos à origem para o efetivo cumprimento das novas disposições estabelecidas

nesta lei.

Art.  6º  -  Os  atuais  locais  de  credenciamento  deverão  estar  adequados,

impreterivelmente,  até  a  data  limite  estabelecida  para  a  renovação  do

credenciamento . 

Art. 7° - A renovação do credenciamento dependerá d a prévia realização de vistoria.

Parágrafo  único  -  O  não  cumprimento  das  disposições  estabelecidas  para  a

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

implicará  o  imediato  cancelamento  do  registro  e  respectivo  credenciamento,

independentemente da deflagração de processo administrativo.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos

para disciplinar o credenciamento de clínicas para realização de exames de aptidão

física e mental e avaliação psicológica em candidatos à habilitação e condutores, no

âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG -; considerando a

necessidade de adequar as normas então vigentes aos dispositivos da Resolução nº

267, de 2008, do Contran, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a

avaliação psicológica e credenciamento das entidades públicas e privadas de que

tratam os arts. 147, §§ 1º a 4º, e 148 do Código de Trânsito Brasileiro; considerando

as imposições cogentes estabelecidas na Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, a
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qual  dispõe  sobre  as  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  de

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

considerando  as  normas  impositivas  para  adequação  das  edificações  à  pessoa

deficiente, descritas na Norma NBR 9050/94, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas;  considerando,  por  derradeiro,  a  necessidade  da  fiel  observância  à

legislação pertinente como condição norteadora da conduta do administrador frente

aos princípios da legalidade, moralidade e finalidade, apresentamos este projeto de

lei e contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 1.233/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.165/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria previa em trios elétricos e similares e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatório a vistoria dos trios elétricos e similares quinze dias antes do

evento  para  o  qual  for  contratado,  independentemente  da  vistoria  realizada  por

ocasião do licenciamento.

Parágrafo  único  -  O  veículo  que  não  for  apresentado  para  vistoria  no  período

estabelecido pelo art. 1º desta lei estará sujeito às penalidades previstas no Código

de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º - Considera-se trio elétrico  caminhão equipado com aparelhagem sonora e

de uma espécie de palco ambulante, onde os artistas se apresentam.

Art. 3º - Os veículos a que se refere o art. 1° des ta lei deverão ser inspecionados

pelo  Detran-MG  e  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  que  expedirão  autorização

especial para sua participação no evento.

Art. 4º - Os trios elétricos somente poderão circular nas vias publicas após inspeção

em que serão observados os sistemas elétrico, mecânico, estrutural, freios, pneus e

extintores, entre outros, bem como a sua documentação. 

Art.  5º  -  O  condutor  de  veículo  destinado  à  condução  dos  trio  elétricos  deve

satisfazer os seguintes requisitos: 
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I - ter idade superior a vinte e um anos; 

II - ser habilitado na categoria D; 

III - ser julgado apto em exame de avaliação psicológica; 

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem constar como

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.

Art.  6º  -  O disposto  nesta lei  não exclui  a  competência municipal  de aplicar  as

exigências previstas em seus regulamentos. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  a  intenção  de  garantir  a  segurança  e

tranquilidade  dos  foliões,  músicos  e  cantores,  obrigando  os  veículos  nele

relacionados  a  se  submeterem  a  vistoria  para  que  se  verifique  se  estão  sendo

cumpridas as normas de segurança determinadas pelo Código Nacional de Trânsito e

pelo Corpo de Bombeiros.

Pretende-se,  assim,  evitar  que  aconteçam  outros  acidentes  envolvendo  trios

elétricos  no  Estado,  como  o  que  aconteceu  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, em Sabará,  durante o desfile de um bloco carnavalesco, quando um trio

elétrico matou duas meninas e deixou 14 feridos.

Com a vistoria proposta, que refletiria a profissionalização pela qual o Carnaval em

Minas vem passando, espera-se garantir que os trios elétricos cheguem aos locais

dos  eventos  com  todas  as  normas  de  segurança  cumpridas.  Isso  certamente

proporcionará a todos um Carnaval mais seguro. 

- 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 1.234/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.740/2008)

Torna obrigatória a instalação de bebedouros de água potável nas danceterias e

casas noturnas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As danceterias e casas noturnas em funcionamento no Estado de Minas
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Gerais  ficam  obrigadas  a  instalar,  nas  suas  dependências  internas  e  em  locais

visíveis  ao  público,  bebedouros  de  água  potável  para  uso  gratuito  de  seus

frequentadores.

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

Art. 3º - A inobservância das normas contidas nesta lei sujeitará o estabelecimento

infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Ao contrário do que pareceria normal no senso comum, o custo da

água potável em casas noturnas no Estado é aviltante, chegando a ser igualado, ou a

ser maior, ao de um chope ou uma cerveja - que, tomadas no lugar da água, agravam

a desidratação. Um jovem na “balada”, cercado de amigos, acaba preferindo tomar

cerveja a água nessas circunstâncias.

Assim, colocar bebedouros à disposição dos freqüentadores das casas noturnas e

danceterias, como já determina a legislação de muitos países da Europa, estimulará o

consumo de água, e não de bebidas alcoólicas, preservando a saúde dos jovens e

reduzindo o dano à sociedade.

Pensando nesses benefícios e contando com o apoio desta Casa é que apresento

este 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 1.235/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.621/2008)

Institui a Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de Gestão das Políticas

Públicas no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituída a Avaliação Ambiental Estratégica -  AAE -,  no âmbito do

Estado de Minas Gerais, como instrumento de gestão das políticas públicas, com a

finalidade de avaliar, preventivamente, a sustentabilidade, os impactos e os efeitos

ambientais  dos planos,  programas e  projetos  desenvolvidos pelo Poder  Executivo

Estadual, apoiando o processo de formulação das políticas setoriais, como forma de

promoção do desenvolvimento sustentável.
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Art.  2º  -  A  Avaliação  Ambiental  Estratégica  ficará  a  cargo  do  órgão  estadual

competente, que terá as seguintes atribuições:

I  -  coordenar,  técnica  e  normativamente,  a  elaboração  da  Avaliação  Ambiental

Estratégica; e

II  -  promover  a  gestão  ambiental  integrada  dos  planos,  programas  e  projetos

desenvolvidos pelos demais órgãos do Estado.

Parágrafo único - A Avaliação Ambiental Estratégica contará com a participação e o

acompanhamento de representantes dos órgãos estaduais responsáveis por planos,

programas e projetos.

Art. 3º - A Avaliação Ambiental Estratégica terá os seguintes objetivos:

I - identificar, quanto aos planos, programas e projetos governamentais:

a)  as  áreas  do  território  estadual  que  possam  ser  afetadas  de  maneira  mais

significativa;

b) os marcos legais fixados nos âmbitos internacional, nacional e estadual;

c)  os  prováveis  efeitos  ao  meio  ambiente,  em  especial  os  relacionados  a

biodiversidade,  fauna,  flora,  clima,  recursos  naturais  e  bens  arqueológicos  e

paisagísticos;

d) as alternativas que possam diminuir os impactos ambientais negativos, incluindo

as medidas específicas de cada plano, programa ou projeto para a prevenção dos

danos, e a redução e compensação de seus efeitos;

e) as ações que podem ser desenvolvidas em conjunto pelos órgãos estaduais;

II - garantir que a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais leve em

consideração objetivos e aspectos ambientais; e

III - avaliar continuamente os resultados alcançados em cada âmbito de atuação.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei  em questão tem como objetivo instituir  a Avaliação

Ambiental Estratégica - AAE - como instrumento de Gestão das Políticas Públicas,

promovendo  assim  o  desenvolvimento  sustentável  por  meio  da  incorporação  da

variável  ambiental  no processo de planejamento estratégico das políticas públicas

setoriais.
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A AAE é um processo formal, sistemático, público, democrático e participativo de

previsão  e  avaliação  dos  impactos  ambientais,  e  apresentação  de  alternativas

sustentáveis  para as  políticas,  planos,  programas e projetos  governamentais,  que

deve  ser  utilizado  no  momento  de  elaboração  das  propostas  de  tais  ações

estratégicas. Resumindo, poderíamos dizer que a AAE baseia-se no mesmo princípio

da  avaliação  de  impactos  ambientais  de  um  estudo  de  impacto  ambiental,  mas

enquanto este último se presta, basicamente, a identificar e quantificar impactos de

projetos  isoladamente,  a  avaliação  estratégica  tem  por  escopo  analisar  políticas,

planos, programas e projetos de ação estatal.

A AAE é, portanto, um instrumento de caráter político e técnico que tem a finalidade

de  servir  de  subsídio  aos  tomadores  de  decisões,  uma  vez  que  proporciona

informações sobre as possíveis conseqüências ambientais (impactos e riscos) das

políticas,  planos,  programas  e  projetos  propostos,  sobre  o  ambiente  em  que  se

desenvolvem,  além  de,  como  já  dito,  descrever  as  respectivas  alternativas

mitigadoras,  para  que,  diante  do  conhecimento  de  tais  dados,  as  autoridades

competentes  possam  tomar  decisões  públicas  que  sejam  ambientalmente

sustentáveis.

Com  a  aprovação  desta  proposição,  teremos  um  importante  instrumento  que

possibilitará uma efetiva integração entre o projeto de desenvolvimento e a variável

ambiental  com  as  demais  políticas  públicas  setoriais,  mediante  a  inserção  da

avaliação de aspectos ambientais nos processos de tomada de decisão, garantindo

que  as  preocupações  ambientais  sejam  levadas  em  consideração  o  mais  cedo

possível,  preferencialmente,  no  momento  de  formulação  das  políticas,  planos,

programas e projetos governamentais.

-  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 1.236/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.362/2010)

Dispõe sobre  nota fiscal  eletrônica  nos serviços de transporte  intermunicipal  de

passageiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  As  empresas  concessionárias  de  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros ficam obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo editará  ato  resolutivo  regulamentando a publicação

mensal  no  diário  oficial  dos  Poderes  do  Estado  de  quadro  demonstrativo  com  a

especificação de todo e qualquer recurso público despendido aos empresários de

ônibus  no  pagamento  do  subsídio,  bem  como  o  quantitativo  de  usuários

transportados por empresa e respectivas linhas.

Parágrafo único - Aos usuários dos serviços fica assegurada a emissão de cupom

fiscal.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  presente  iniciativa  visa  garantir  aos  usuários  dos  serviços  de

transporte coletivo os seus direitos de consumidor, com a emissão da nota fiscal pelo

prestador  de  serviço.  Inúmeras  são  as  reclamações  dos  consumidores,  que  não

dispõem da respectiva nota fiscal para, em juízo ou fora dele, demandarem ações

visando assegurar seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 

Busca também assegurar a transparência no gasto do recurso público,  além de

permitir à sociedade o direito de exigir do administrador público o acesso a qualquer

informação  pública,  de  modo  a  impedir  que  os  cidadãos  tenham  seus  direitos

violados. 

É inadmissível que, nos dias atuais, o poder público estadual, mesmo diante das

inovações tecnológicas disponíveis, continue sem monitoramento das atividades de

transporte coletivo de passageiros, deixando-as imunes à incidência fiscal pela não

implementação de mecanismos de controles da arrecadação. 

Diante da importância do projeto que submeto à apreciação desta Casa Legislativa,

peço o apoio de meus pares à 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.237/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.448/2008)

Dispõe sobre a criação de postos de coleta de medicamento de uso doméstico com

prazo de validade vencido e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas de

distribuição  de medicamentos  criarem  postos  de  coleta  de  medicamentos  de  uso

doméstico  com  prazo  de  validade  vencido,  instalando-os  em  farmácias,  prontos-

socorros, hospitais e estabelecimentos congêneres.

Parágrafo único - Os resíduos domiciliares coletados nos termos desta lei deverão

ter a mesma destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde.

Art. 2º - A inobservância dos dispositivos constantes nesta lei sujeitará os infratores

às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição contribuirá para minimizar um problema muito comum:

o descarte de remédios juntamente com o lixo residencial. Esse lixo, despejado em

aterros sanitários é fator de contaminação do solo.

O cidadão deverá levar o medicamento com prazo de validade vencido a farmácias,

prontos-socorros,  hospitais,  unidades  de  saúde  e  estabelecimentos  congêneres

determinados pelo Executivo, tornando-o parte dos resíduos de saúde e destinando-o

a coleta de lixo hospitalar.

Este projeto de lei tem a finalidade especifica de solucionar problemas que estão

ocorrendo em vários domicílios de nosso Estado, pois muitas pessoas não sabem o

que  fazer  com  tantos  medicamentos  com  prazo  de  validade  vencido.  A maioria

dessas  pessoas  coloca  os  medicamentos  em  sacos  plásticos  ao  lado  do  lixo

doméstico, medida considerada desaconselhável por especialistas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, 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 1.238/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.447/2008)

Obriga os fabricantes, montadores e distribuidores de aparelhos de telefonia móvel

a instalar ou fornecer acessório que neutralize a radiação não ionizante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatório  o  emprego  de  acessório,  de  eficácia  tecnicamente

comprovada,  que  proteja  a  saúde  do  consumidor  de  serviços  de  telefonia  móvel

celular,  mediante  a redução dos níveis  de radiação não ionizante  verificados  nos

aparatos, de modo a neutralizar seu efeito.

§ 1º - A determinação disposta no “caput” alcança, solidariamente, os fabricantes,

montadores e distribuidores de aparelhos celulares no Estado de Minas Gerais.

§ 2º -  Entende-se por não ionizante, para os fins desta lei,  a radiação de baixa

freqüência,  variável  no  tempo,  de  até  300gHz  (trezentos  gigahertz),  emitida  por

aparelhos celulares.

§ 3º - O acessório de que trata o “caput” será, obrigatoriamente, incluído:

I - na manufatura do aparelho celular;

II - no processo de distribuição, adaptado ao produto, sem ônus para o consumidor.

§  4º  -  Será  fornecida  ao  consumidor  cópia  de  laudo  técnico  que  comprove  a

eficiência do dispositivo de segurança, emitido por instituição científica reconhecida.

Art. 2º - A transgressão ao disposto nesta lei motivará a aplicação de multa variável,

de cem a quinhentas vezes o valor  de cada aparelho comercializado, conforme o

regulamento desta lei, considerando-se a extensão da irregularidade e a contumácia

do infrator.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O objetivo desta lei é permitir que se neutralizem os efeitos mediatos e

imediatos  da  radiação  não  ionizante  gerada  por  campos  elétricos,  magnéticos  e

eletromagnéticos que afetam a saúde do ser humano, fazendo com que, dessa forma,

os usuários de telefones celulares fiquem mais protegidos do constante bombardeio

de radiação que sofrem.
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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 1.239/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.590/2010)

Obriga  os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  hortifrutigranjeiros  no

Estado de Minas Gerais a prestar informações sobre esses produtos na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos que comercializem produtos hortifrutigranjeiros

no Estado do Minas Gerais obrigados a prestar sobre esses produtos as seguintes

informações:

I - origem discriminada em todos seus aspectos;

II - data da colheita;

III - se foram utilizados agrotóxicos, especificando-se o produto utilizado.

Art. 2º - As informações previstas no art. 1º desta lei deverão constar nas caixas,

embalagens, rótulos ou etiquetas dos produtos.

Art.  3º - O descumprimento do disposto nesta lei  acarretará ao infrator multa no

valor  de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),

cobrada em dobro nos casos de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei em tela busca garantir informações sobre os produtos

que  compõem  a  mesa no dia  a  dia  do  consumidor  mineiro,  para  que  saiba  sua

procedência,  se  contém  ou  não  agrotóxico  e  a  data  da  colheita.  Deste  modo,  a

qualidade do que está sendo consumido será fiscalizada pelos consumidores.

Pretende-se, portanto, garantir ao consumidor o direito ao acesso a informações

para que, baseado nelas, possa tomar sua decisão sobre comprar ou não o produto,

ponderando os riscos e os benefícios do alimento à venda.

Aprovada,  a  medida  promoverá  um  avanço  na  relação  entre  produtores,

vendedores  e  consumidores,  garantindo  a  transparência  nas  informações  e
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incentivando a busca pela melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros em

nosso Estado.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.240/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.591/2010)

Estende  por  mais  três  meses  a  licença-maternidade  às  servidoras  públicas

estaduais cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, mentais,

motores ou sofram de má formação congênita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As servidoras públicas do Estado de Minas  Gerais que derem à luz crianças

com deficiências visuais, auditivas, mentais, motoras ou que sofram de má formação

congênita, terão direito a mais 3 (três) meses de licença maternidade.

Parágrafo único - O prazo a que se refere este artigo passa a ser contado do dia

seguinte ao término da licença-maternidade, que é de 6 (seis) meses, ou 180 (cento e

oitenta) dias, passando assim a 9 (nove) meses, ou 270 (duzentos e setenta) dias.

Art.  2° -  Consideram-se,  para  efeito  desta  lei,  def iciências  todas  aquelas

classificadas pela Organização Mundial de Saúde, cujos portadores necessitam de

assistência especial, decorrentes de problemas visuais, auditivos, mentais, motores

ou de má formação congênita.

Art.  3° -  As  deficiências  dos  recém-nascidos  em  que stão  serão  comprovadas

através de laudo médico fornecido  por  instituições  médico-hospitalares  públicas  e

competentes para prestar tal informação.

Art. 4° - O poder público estadual disporá de um pr azo de 180 (cento e oitenta) dias

a partir da data de publicação desta lei para se adaptar às suas diretrizes.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  A Constituição Federal,  em seu art.  24, XIV,  afirma que compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e

integração social das pessoas portadoras de deficiência.

A partir  desta afirmação,  entendemos que compete à Assembleia  Legislativa do

Estado de Minas Gerais proteger os interesses da pessoa deficiente desde o seu

nascimento, permitindo-lhe receber os cuidados de sua mãe por um período maior.

Além  disso,  vale  observar  que  o  nascimento  de  um  filho  deficiente  configura

situação que afeta o cotidiano de toda a família, o que faz com que, obviamente, seja

também de grande valia para a mãe ter mais tempo livre ao lado de seu filho no início

de  sua  vida.  Para  a  família,  é  tranquilizador  saber  que  a  mãe  da  criança

acompanhará de perto os seus primeiros 9 meses de vida.

Por fim, claro está que os direitos da família e da mãe da criança com deficiência

devem também ser alvo das atividades legislativas desta augusta Casa de leis e que,

portanto, estender a licença-maternidade das servidoras públicas que derem à luz a

crianças  portadoras  de  deficiência  se constitui  em  importante  medida  e  mais  um

passo no sentido de ampliar, também, os direitos da família do deficiente, que deve

ser prestigiada pela legislação.

- 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 1.241/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.680/2010)

Proíbe as maternidades particulares  de cobrar do pai  ou de acompanhante que

forem assistir a parto a chamada “taxa de paramentação”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que as maternidades

particulares cobrem do pai ou de acompanhante que forem assistir a parto a chamada

“taxa de paramentação”.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias após a

data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este projeto  de  lei  visa  a coibir  a  cobrança abusiva  por  parte  das

maternidades particulares da chamada “taxa de paramentação”, que nada mais é do

que um numerário pago pelo pai  ou por  acompanhante referente ao processo de

higienização e esterilização de um avental, usado para se poder ter acesso ao centro

obstétrico na hora do parto.

A  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  e  a  Agência  Nacional  de  Saúde

Suplementar informam que a cobrança é abusiva e claramente ilegal, pois a presença

de acompanhante na hora do parto é um direito e é de livre escolha da mulher.

Segundo pesquisa da  USP,  diversos indicadores  melhoram com a presença do

acompanhante na hora do parto, como diminuição da dor e dos índices de depressão

pós-parto. Mas, lamentavelmente,  há relatos de pais que,  sem dinheiro para mais

esse gasto, foram impedidos de acompanhar o parto.

Apresento este projeto de lei visando a coibir esse tipo de procedimento ilegal por

parte das maternidades particulares, proibindo definitivamente a cobrança da “taxa de

paramentação”.

Diante do exposto, conto com colaboração dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- 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 1.242/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.681/2010)

Dispõe sobre campanha de esclarecimentos a respeito da gravidez de mulheres

paraplégicas e tetraplégicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída no âmbito do Estado a campanha de esclarecimentos a

respeito da gravidez de mulheres paraplégicas e tetraplégicas, em todos os meios de

comunicação, tanto no Poder Executivo, quanto nos órgãos da iniciativa privada.

Art.  2º  -  Para concretização desta campanha, poderão ser ministradas palestras

educativas com a distribuição de diversos materiais, como por exemplo panfletos e
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folders, bem como a realização de pesquisas, parcerias com empresas privadas e

junto aos órgãos da área de saúde e aqueles voltados para pessoas com deficiência

em todo o Estado.

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

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Atualmente,  temos  uma grande  divulgação,  através  dos  meios  de

comunicação, de mulheres cadeirantes que buscam informações sobre a gravidez.

Entretanto, é importante ressaltar que, embora tenhamos os meios eletrônicos, ainda

pairam dúvidas em relação a este assunto.  De acordo com material  publicado há

pouco  tempo  em  revista  de  grande  circulação  nacional,  a  pesquisa  denominada

“Pregnancy for  women with spinal  cord injury”  (Gravidez de mulheres com lesões

medulares),  coordenada pelo  médico  americano Phil  Klebine,  da  Universidade de

Alabama,  publicada  em  2000,  oferece  uma  lista  dos  problemas  que  a  grávida

cadeirante  pode  vir  a  ter.  Além  de  trombose  e  infecção  urinária,  podem  surgir

complicações respiratórias, espasmos musculares e até hiper-reflexia autonômica -

um aumento severo dos estímulos do sistema nervoso que pode causar hipertensão

e sudorese. De acordo com este estudo, os médicos concluem que: "Embora haja

riscos de complicações relacionadas à gestação, você pode reduzi-los e administrá-

los com cuidados de um pré-natal adequado e um planejamento apropriado".

Um dos cuidados essenciais na hora do parto dessas mulheres é a anestesia - e

por isso a importância de verificar o tipo de lesão medular que elas carregam. Assim

sendo, caberia apenas a um neurologista fazer esta avaliação. Uma tetraplégica com

lesão  cervical  precisa  tomar  cuidado  especial,  porque  já  sofre  de  limitação

respiratória,  dizem  alguns  médicos.  Algumas  pacientes  paraplégicas  recebem

anestesia geral, outras a local.

Por  fim,  cabe destacar  que uma campanha  de  ampla  divulgação com esses  e

outros  esclarecimentos  deverá  ser  de  suma  importância  para  toda  a  população,

principalmente  as  mulheres  e  mães  que,  apesar  das  suas  limitações  e  com  os

devidos  cuidados,  poderão  ter  uma vida  normal  e  adequada  a  uma  criança.  Os

profissionais  de  saúde  e  demais  pessoas  envolvidas  nesse  assunto  poderão,
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inclusive, passar por um treinamento se necessário for, para que saibam que uma

mulher paraplégica ou tetraplégica, não é diferente das demais, ela pode ser mãe

também, pois algumas limitações estão apenas no pensamento de cada um.

- 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 1.243/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.683/2010)

Regulamenta  a  oferta  de  produtos  e  serviços  apresentados  ao  consumidor  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O fornecedor, ao disponibilizar catálogo com informações sobre produtos

ou serviços, deverá indicar os preços dos itens identificados.

Art.  2º  -  Os  restaurantes,  lanchonetes,  bares  e  congêneres,  bem  como  as

panificadoras, confeitarias  e similares que disponibilizam ao público cardápio para

consulta fora do espaço físico do estabelecimento, seja por meio de sítio na rede

mundial  de  computadores,  seja  por  qualquer  outro  meio  de  divulgação,  deverão

informar os preços dos itens identificados.

Art.  3º - A infração às disposições desta lei  acarretará ao responsável  infrator o

sistema de penalidades previsto nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, verifica-se que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da

Constituição  Federal,  compete  aos  Estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à

produção  e  ao  consumo,  bem  como  responsabilidade  por  danos  causados  ao

consumidor. Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado

legislar sobre a matéria que ora se discute.
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De acordo com a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, é assegurado ao consumidor o

direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de preços. Nessa linha, o mesmo diploma legal também

determina que a  oferta  e  a  apresentação de produtos  ou  serviços  devem  conter

informações  claras  e  precisas  sobre  os  preços  que  são  colocados  no  mercado.

Infelizmente, temos observado que a referida norma não vem sendo respeitada por

uma série de estabelecimentos. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor já ser

uma  importante  ferramenta  em  favor  da  parte  mais  vulnerável,  suas  regras  são

gerais,  amplas,  o  que  acaba  abrindo  margem  para  eventuais  descumprimentos,

gerando  dúvida  em  grande  parte  da  população.  Assim,  torna-se  imprescindível  e

fundamental  a  edição  de  uma  lei  estadual  direta  e  específica  sobre  o  tema.

Restaurantes,  lanchonetes,  bares  e  estabelecimentos  congêneres,  ao

disponibilizarem  ao  público  cardápio  para  consulta  fora  do  espaço  físico  do

estabelecimento, seja por meio de sítio na rede mundial de computadores, seja por

panfleto  confeccionado  para  os  consumidores  usuários  de  serviço  de  entrega  de

refeição em domicílio, não estão informando os preços dos itens ali identificados. Não

é novidade para ninguém que o perfil do consumidor brasileiro vem se modificando ao

longo dos anos. Hoje, ele é mais exigente e ciente de seus direitos, demonstrando

preocupação não apenas com a qualidade do produto ou serviço, mas também em

relação aos preços cobrados.  Sem a informação precisa,  o consumidor  não sabe

como comparar, muito menos tem ciência prévia se aquilo que está sendo adquirido

cabe ou não em seu orçamento. Cumpre frisar que a falta de clareza na informação

dos preços é extremamente prejudicial não só para o consumidor, mas também para

o fornecedor. Afinal, nos casos de entrega em domicílio feita por telefone e sem um

cardápio  com  preços,  o  dono  do  estabelecimento  pode  ser  prejudicado  por

funcionário que, agindo de má-fé, passa um preço diferente para seu cliente, ficando

com a diferença.

É por tudo isso que o fornecedor, ao disponibilizar catálogo com informações sobre

produtos  ou  serviços,  deverá  indicar  os  preços  dos  itens  identificados.  No  caso

específico do ramo alimentício, é importante ressaltar  que todo comerciante tem a

obrigação de informar no cardápio, onde quer que ele seja disponibilizado, quanto
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custam os pratos e os demais produtos oferecidos pelo estabelecimento.

Assim  sendo,  ante  a  motivação  exposta,  pedimos  o  voto  favorável  dos  nobres

membros desta Assembleia, por se tratar de medida de relevante interesse público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  449/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  pavimentação  do  trecho  que  liga  Luz,

Esteios e Lagoa da Prata, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  450/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Paulistas a

Coluna, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  451/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Araújos a

Moema, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  452/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  pavimentação  do  trecho  que  liga

Brumadinho, Bonfim e Crucilândia, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  453/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  pavimentação  do  trecho  que  liga  São

Gotardo a Serra da Saudade, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  454/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Pratinha a

Medeiros, constante do programa Caminhos de Minas.
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Nº  455/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  pavimentação  do  trecho  que  liga  o

entrocamento da MG-827, em Bambuí, ao entroncamento da MG-431, em Piumhi, e

do contorno de Bambuí, constantes do programa Caminhos de Minas.

Nº  456/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Serra Azul

de Minas, Rio Vermelho e Coluna, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  457/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Pimenta ao

entroncamento de Guapé, constante do programa Caminhos de Minas.

Nº  458/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga Belo Vale a

Bonfim  e  do  contorno  das  duas  cidades,  constantes  do  programa  Caminhos  de

Minas.

Nº  459/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências  para  agilizar  o  processo  de  pavimentação  do  trecho  que  liga  o

entroncamento de Esteios ao entroncamento da BR-354 - Bambuí -, constante do

programa Caminhos de Minas.

Nº  460/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para a inclusão, no programa Caminhos de Minas, do trecho de 5km que

liga a BR-120 ao Povoado Quilombola do Barro Preto, no Município de Santa Maria

de Itabira.

Nº  461/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho que liga o Município

de Itaúna ao de Carmo do Cajuru. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)
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Nº 462/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Passos pela posse da Diretoria

do Conselho Superior  da Irmandade para  o  biênio  2011-2013.  (-  À  Comissão de

Saúde.)

Nº 463/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Internacional de Lions Clubes - Distrito LC

12 -  pela realização da VII  Convenção Distrital  - A Convenção da Liderança.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  464/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu - AMCZ -, de

Curvelo,  pela  realização  da  LXVIII  Exposição  Agropecuária  e  Industrial  desse

Município, de 18 a 21/5/2011.

Nº  465/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Cooperativa  Central  de  Produtores  Rurais  de  Minas

Gerais Ltda. - Itambé - pelos 62 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 466/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Ipatinga pelo aniversário desse Município,

comemorado em abril. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  467/2011,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde pedido  de  informações  sobre  a  implantação dos  centros  de

referência  denominados  Centros  Mais  Vida  nas  macrorregiões  do  Estado,  em

especial sobre as ações direcionadas aos portadores do mal de Parkinson e do mal

de Alzheimer. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 468/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  protesto  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  pela  instauração  de

procedimento  disciplinar  contra  o  Cb.  PM  Robert  Martins  de  Barros  por  haver

procurado a Comissão de Direitos Humanos para fazer denúncia.

Nº  469/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que inicie negociação
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com a Sindepominas relativamente às reivindicações da categoria dos Delegados de

Polícia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 470/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a relação dos Municípios do

Estado que se encontram sem Delegados de Polícia e sobre o número de Delegados

que solicitaram desligamento do cargo nos últimos cinco anos.

Nº 471/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Corregedoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade - e

à Diretoria-Geral da Loteira Mineira - Lemg - pedido de informações sobre as relações

dessas instituições com o Creia Espaço Cultural e sobre os motivos pelos quais há

atraso no repasse de bolsas de estudo a essa entidade, desde o início deste ano.

Nº  472/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  a  relação  dos  trechos

rodoviários  estaduais  nos  quais  se  encontram  instalados  radares,  lombadas

eletrônicas ou qualquer outro meio de aferição de velocidade para fins de autuação

por  infração  de  trânsito  e  de  outras  que  menciona.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  473/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fhemig pedido de providências para implantação da jornada de 30

horas  para  os  assistentes  sociais  em  exercício  nessa  Fundação,  em  razão  da

aprovação  da  Lei  Federal  nº  12.317,  de  2010.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº  474/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  representante  do  Ministério  Público  na  Comarca  de  Coronel

Fabriciano  pedido  de  informações  sobre  as  providências  adotadas  quanto  aos

radares instalados  nesse Município e sobre o  contrato  celebrado com a empresa

prestadora  de  serviços  relacionados  com as lombadas  eletrônicas.  (-  À  Mesa da

Assembleia.)

Nº  475/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que seja instalada uma unidade

dessa estatal no Município de Santa Bárbara.
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Nº  476/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Anatel e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico

pedido de providências para viabilizar a prestação de serviço de telefonia fixa e móvel

ao Povoado de Capoeira Grande, no Município de Onça de Pitangui.

Nº  477/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para reduzir a carga

tributária  incidente  sobre  a  telefonia,  de  modo  a  facilitar  a  implementação  dos

serviços de banda larga.

Nº  478/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido  de  providências  relativos à constante falta  de

água no Muncípio de Santa Bárbara, aos transtornos causados pelas obras que não

são concluídas e à cobrança indevida dos serviços que não estão à disposição dos

usuários.

Nº 479/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para que

sejam realizadas obras de melhoria no trevo da BR-381 que dá acesso ao Município

de Itabira.

Nº  480/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Presidente  da  República  pedido  de  providências  para  que  seja  reavaliada  a

viabilidade do projeto do trem de alta  velocidade e direcionados recursos para as

obras do metrô em Belo Horizonte.

Nº 481/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de Transportes  pedido de providências  para  melhorar  as  condições de

infraestrutura e de operação do Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, e

do de Serrinha, em Juiz de Fora.

Nº 482/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para disponibilizar caminhões do

Corpo de Bombeiros para atender ao aeroporto de Juiz de Fora.

Nº 483/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral  do  DER-MG pedido  de  providências  para  a  recuperação  da  via  de

acesso aos Municípios de Entre-Folhas e Vargem Alegre.
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Nº 484/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral  do  DER-MG pedido  de  providências  para  a  recuperação  da  via  de

acesso ao Município de Carangola, no entroncamento entre a BR-482 e a MG-111.

Nº 485/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com toda a equipe do jornal "A Folha Regional", de Muzambinho, pelo

21° aniversário de sua fundação.

Nº 486/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  passarela  para  travessia  de

pedestres na BR-262, nas proximidades do novo trevo de acesso ao Município de

Pará de Minas e ao Bairro Serra Verde.

Nº  487/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  e  ao  Comandante-Geral  da  Polícia

Militar  pedido  de  providências  para  o  término da  construção da  sede da  4ª  Cia.

Independente da Polícia Militar, bem como para a implantação de postos policiais em

Fronteira e Planura, nas vias de acesso à divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

Do Deputado Vanderlei  Miranda em que solicita  seja comunicada ao Plenário  a

criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Subscrevem termo de adesão

à criação dessa Frente Parlamentar as  Deputadas e os Deputados Doutor  Viana,

Leonardo Moreira,  Delvito  Alves,  Jayro  Lessa,  Romel  Anízio,  Elismar  Prado,  Luiz

Henrique, José Henrique, Paulo Guedes, João Vítor Xavier, Arlen Santiago, Durval

Ângelo, Tadeuzinho Leite,  Sávio Souza Cruz, Sargento Rodrigues, Bruno Siqueira,

Rosângela Reis, Ivair Nogueira, Inácio Franco, Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro

Silva, Bonifácio Mourão, Duarte Bechir, Gustavo Corrêa, Luiz Carlos Miranda, Paulo

Lamac, Antônio Júlio e Almir Paraca.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja criada a Rádio Assembleia,

serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, para veiculação de notícias

sobre  as  atividades  políticas,  institucionais  e  de  utilidade  pública  desta  Casa

Legislativa. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que  solicita  seja  criado  o  serviço  Alô,

Assembleia,  central  de  atendimento  telefônico  direcionada  aos  cidadãos  que

desejarem opinar sobre a elaboração de projetos de lei. (- À Mesa da Assembleia.)
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-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Adelmo

Carneiro  Leão  e  outros,  André  Quintão  (2),  Arlen  Santiago,  Duarte  Bechir,  Carlin

Moura, João Leite, Leonardo Moreira, Sávio Souza Cruz, Wander Borges e Elismar

Prado (5) e da Comissão de Participação Popular.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Minas e

Energia, de Política Agropecuária e do Trabalho e do Deputado Celinho do Sinttrocel.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, formulo questão de ordem baseado

no art. 316 do Regimento Interno, que assim dispõe: "Art. 316 - Nos casos omissos, o

Presidente da Assembleia aplicará o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e,

subsidiariamente, as praxes parlamentares". Entendemos, Sr. Presidente, que o fluxo

de  toda  e  qualquer  informação  é  fundamental  para  o  exercício  das  atividades

parlamentares.  Com  este  entendimento,  vimos  a  V.  Exa.  informar  e  solicitar

providências em relação aos seguintes fatos: a) da edição do “clipping” de 18/4/2011,

de nº 2.844, de responsabilidade da Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação, foram

subtraídas matérias dos jornais “Estado de Minas”,  “Hoje em Dia”,  “O Tempo”, “O

Estado de São Paulo”,  “O Globo”  e “JB On-Line”,  todas relacionadas ao Senador

Aécio Neves, cujas matérias tratavam do mesmo tema: “Aécio é flagrado com CNH

vencida  e  recusa  bafômetro”;  b)  no  edifício  Tiradentes  foi  detectado  que  o  som

ambiente, ao reproduzir as reuniões do Plenário, tem seu volume aumentado quando

estão fazendo uso da palavra Deputados da base do governo e seu volume reduzido

quando está fazendo uso da palavra algum Deputado da Oposição. Tais fatos, de

natureza grave quando praticados em um Parlamento, quando o princípio basilar é a

democracia da informação, não cremos ser de conhecimento ou ordem de V. Exa., ou

ainda da Mesa, pelo que solicitamos providências  urgentes para que cessem tais

comportamentos, incabíveis no âmbito da Assembleia Legislativa. Assina a questão

de ordem o Bloco Minas sem Censura.

O Sr. Presidente - A Presidência vai solicitar informações ao setor de comunicação

e imprensa desta Casa e, no momento oportuno, responderá à questão de ordem de

V. Exa. 
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O Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  a  Oposição  tem  usado  desta

ferramenta para poder levantar algumas questões completamente descabidas aqui no

Plenário desta Casa. Pediria a V. Exa. Que, já na manhã ou na tarde de amanhã,

quarta-feira, trouxesse a resposta de mais esse requerimento ridículo elaborado pela

Oposição nesta Casa. Jamais ocorreu - e estou em Plenário todos os dias, estive

presente em praticamente em todas as reuniões desde o início da legislatura -, jamais

vi o volume do som da Casa ser diminuído quando um Deputado de Oposição falava.

É ridículo o requerimento apresentado pela Oposição. Então, peço a V. Exa., para

que não dê margem a discussões e para que não dê mais tempo para que essa

discussão fique no ar, parecendo que trata de uma verdade, algo que chega a ser

ridículo, à Mesa da Assembleia que responda a essa questão de ordem, no mais

tardar, na próxima reunião ordinária, na tarde de quarta-feira.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Também gostaria de fazer coro com as palavras

do Líder Deputado Gustavo Valadares para dizer a V. Exa. que essa questão agora

trazida no âmbito deste Parlamento já está esgotada, vencida. Tenta agora o ilustre

Deputado fazer ressurgir, restabelecer ou ressuscitar fatos que absolutamente nada

têm a ver com o Parlamento mineiro. Talvez tenha essa observação do Deputado o

intuito  de  focalizar  o  fato  de  que  o  Senador  esteja  praticamente  envolvido  ou

querendo envolver quem nada deve a quem quer  que seja.  É um fato isolado.  O

Senador  já  manifestou  o  seu comportamento  quanto à sua carteira.  Não é nesta

Casa, Sr. Presidente, que vamos tratar desses assuntos impertinentes na tarde de

hoje. Gostaria que V.  Exa. respondesse aos questionamentos do ilustre Deputado

Sávio Souza Cruz, mas que fique selada de uma vez por todas essa questão. Não

vamos fazer deste palco o que realmente deseja a Oposição: buscar e alimentar os

ânimos dos opositores ao ex-Governador e Senador Aécio Neves. Esse é um fato que

não  tem  absolutamente  nada  haver  com  o  Parlamento  de  Minas  Gerais.  Muito

obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas - Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registrar em

ata, gostaria de dizer que nesse pouco tempo de convivência nesta Casa, vejo o alto

profissionalismo  de  todos  os  funcionários  da  Assembleia  Legislativa,  como,  por

exemplo, os que cuidam do som, da comunicação e do jornalismo. Quero hipotecar
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minha solidariedade a  todos  os  funcionários  da  Casa e  a  todas as pessoas  que

cuidam  da  divulgação  dos  nossos  assuntos  e  do  volume  dos  nossos

pronunciamentos e dizer que são altamente qualificados e profissionais. Gostaria de

registrar isso em ata, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada a nossa

preocupação com relação às atitudes da Oposição. Vemos que em todas as reuniões,

tanto  extraordinárias  quanto  ordinárias,  aparecem  situações  pelas  quais  tentam

passar ideias aos telespectadores da TV Assembleia e aos jornalistas que cobrem os

pronunciamentos  desta  Casa.  Na  semana  passada,  vimos  a  Oposição  acusar  a

imprensa  mineira  de  deixar  de  publicar  matérias,  dizendo  que  foi  amordaçada,

criticando e atribuindo tudo ao ex-Governador do Estado de Minas Gerais e Senador

Aécio Neves. Existe a máxima de que Hitler bate na mentira tentando fazer com que

vire verdade. Vemos agora que a Oposição está tentando fazer isso com a própria

Casa, dizendo que a Diretoria da Assembleia está amordaçando e impedindo que as

notícias sejam divulgadas. A simples matéria do vencimento da carteira do Senador

foi noticiada pelos jornais. Já está tudo “OK”, ele reconheceu o erro e parabenizou a

atitude dos profissionais da polícia.  O Senador tem que fazer isso mesmo. Não é

porque  é  Senador  que  deve  ser  liberado.  O  Senador  Aécio  Neves,  de  fato,

reconheceu que sua carteira estava vencida e tomou as providências necessárias. A

Oposição está  querendo  fazer  um estardalhaço com o  que aconteceu.  Acho  que

nesta Casa existem muito mais coisas para serem discutidas e votadas. É preciso

parar com essas picuinhas e bobagens, pois não levarão a lugar nenhum. É preciso

colocar  propostas  para  o  governo  do  Estado,  ajudar  na  sua  administração,  levar

realmente políticas públicas para os Municípios  onde estão representados e parar

com essa coisa sem fundamento, sem lógica. Reforço aqui o pedido do Deputado

Gustavo Valadares de que, na próxima reunião, V. Exa. dê a notícia que já sabemos:

não houve interferência de ninguém, os responsáveis não aumentam nem abaixam o

som de equipamento nenhum e ninguém impede nada de circular nesta Casa. Isso foi

apenas  uma  tentativa  frustada  de  tentar  arranhar  a  imagem  daquele  que  é

considerado  um  excelente  administrador,  um  nome  para  o  futuro  do  Brasil.  O

Deputado Sávio  Souza Cruz sempre faz questão de mencionar  o  nosso Senador
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Aécio Neves. Farei o seguinte, Deputado Sávio Souza Cruz: darei um “poster” de

presente a V. Exa. para que o coloque em seu gabinete ou em sua sala, para que

olhe o Senador todos os dias. Parece que o Deputado Sávio Souza Cruz sente um

ciúme desenfreado do Senador. Darei um “poster” de Aécio Neves de presente a V.

Exa. para que o contemple em sua sala ou em seu gabinete.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Veneroso.

O Deputado Rômulo Veneroso* -  Sr.  Presidente, demais componentes da Mesa,

Deputados, Deputadas, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna na tarde de hoje

porque insisto em falar, mais uma vez, sobre a questão da Petrobras. Já ouvimos

vários  apelos,  promovemos  algumas  discussões  e,  em  alguns  momentos,

acompanhamos a vinda do Presidente da Petrobras juntamente com o Governador

Anastasia. Na nossa cidade, o assunto ainda não morreu. Após um acordo assinado

em 2005, a Petrobras simplesmente virou as costas e disse: “Agora não é comigo,

não”. Independentemente de quem tem o direito, se é Braskem, Petrobras, Prefeito,

governo federal ou estadual, acredito que precisamos buscar o entendimento e não

deixar Minas Gerais perder esse grande investimento. 

Neste  momento,  faço  um apelo.  Protocolarei  um requerimento  na  Comissão de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo desta Casa, em que solicitarei a V.

Exas. que nos ajudem, juntamente com nossas entidades organizadas na cidade,

como, por  exemplo,  a CDL e a Associação Comercial,  Industrial  e  Agropecuária -

Aciab -,  que querem abrir  essa discussão.  Solicito  à Assembleia Legislativa apoio

nessa empreitada. Não podemos abrir mão desse investimento, pois estamos vivendo

momentos difíceis em Betim. Com essa perda da arrecadação, não só a cidade, mas

também  todo  o  Estado  perderá.  Aliás,  grande  parte  dessa  arrecadação  fica  no

Estado.  É  o  momento  de  buscarmos  esse  entendimento  e,  de  alguma  forma,

conseguirmos que seja revertida essa situação. A perda é grande. A nossa cidade

está  vivendo  não  só  grandes  problemas  com  a  perda  de  arrecadação,  de

oportunidades de emprego e crescimento, mas também problemas com greve. 

Hoje, em Betim, faz praticamente 30 dias que a educação está paralisada. Mais de

40 mil alunos não estão tendo aulas em razão da falta de diálogo e entendimento. Os
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pais estão buscando soluções. Todos os dias recebo ligações, uma atrás da outra, em

que me dizem: “Rômulo, o que os senhores podem fazer? O meu filho está em casa,

pois não está havendo aula”. E daí por diante. 

Na saúde, os médicos paralisaram o serviço dois dias na cidade como um grito de

alerta  e  estão  aguardando  solução.  Enviaram  um  projeto  de  reajuste  para  os

funcionários da Prefeitura Municipal de Betim de 2%. E o que aconteceu? A Câmara

precisou usar  a  força  da  Polícia  Militar  para  votar  esse  projeto  depois  da  quinta

tentativa. Estão todos insatisfeitos. 

Estamos vivendo momentos também de violência, pois, nos três primeiros meses

deste ano, ocorreram 71 homicídios em Betim.

Portanto, resumindo, há greve na educação, grito de alerta na saúde, Vereadores

precisando da polícia para votarem e servidores da cidade totalmente insatisfeitos

que, infelizmente, não estão trabalhando como deveriam estar. E agora vem mais

essa da Petrobras.

Neste  final  de  semana,  participamos,  em  Betim,  de  uma  reunião  com  setores

voltados para o desenvolvimento da cidade e da sociedade organizada, os quais me

pediram  para,  dentro  das  nossas  possibilidades  nesta  Casa,  solicitar  ajuda  aos

Deputados, a fim de abrirmos uma discussão para tentar reverter essa situação da

Petrobras. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Estamos assistindo a V.  Exa.  com

muita  atenção  e  sentimos  que  o  problema da  administração  do  PT  em  Betim  é

semelhante ao da administração do PT em Governador Valadares, como é em outros

Municípios.  Infelizmente  são  administrações  que  não  têm  cumprido  nada  do  que

prometem ao povo. Para tentar ganhar as eleições, prometem mundos e maravilhas e

depois se esquecem completamente de suas promessas e dos compromissos. 

Deputado Rômulo Veneroso, aproveito esta oportunidade porque foi apresentado

aqui  requerimento  de  questão  de  ordem  pelo  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que

aproveitou a ocasião, como sempre a Oposição tem feito nesta Casa, para criticar o

Senador Aécio Neves, em relação ao episódio da carteira vencida. Trata-se de um

fato que acontece, infelizmente, e que pode acontecer com qualquer cidadão. O que

importa foi o procedimento de cidadão verdadeiro por parte do Senador Aécio Neves,
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que concordou plenamente com a atitude dos policiais, elogiou o procedimento dos

profissionais,  telefonou  para  o  Governador  Sérgio  Cabral  parabenizando-o  pelo

procedimento  dos  policiais,  providenciou,  de  imediato,  um  motorista  de  táxi  para

conduzir o carro dele. Enfim, reconheceu o erro de estar dirigindo, há um mês, com a

carteira vencida. Então, trata-se de um fato corriqueiro, ao qual não tem sentido dar o

espaço que se dá. A não ser que se queira perseguir o Senador Aécio Neves, que se

queira impedir a sua caminhada célere em direção à Presidência da República.

O Senador Aécio Neves precisa ser avaliado, Deputado Rômulo Veneroso, a nosso

ver, pelo que fez por Minas Gerais, pelas obras realizadas, que estão falando alto,

aliás, alto e bom som, em todos os quadrantes de Minas Gerais, em todas as áreas,

como as da  saúde,  da segurança pública,  da  assistência social,  da infraestrutura

urbana, do meio ambiente; em todas as áreas do Estado, no Norte, no Sul, no Centro-

Oeste, por todos os cantos, há obras de Aécio Neves. 

Sr.  Presidente,  solicito  mais  um  minuto  para  apresentar  aqui  o  depoimento  do

Governador Sérgio Cabral, do PMDB, sobre o que aconteceu com Aécio Neves. (-

Lê:)

“Para o Governador Sérgio Cabral, o episódio envolvendo o Senador Aécio Neves,

que teve a carteira apreendida por estar vencida e foi multado durante uma operação

da Lei Seca, está superado. Na avaliação do Governador, Aécio agiu como qualquer

cidadão e entregou o veículo para outro condutor, não fugindo da aplicação da lei. Eu

acho - diz o governador - que o Aécio tomou a decisão correta ao deixar o automóvel,

chamar um condutor. Nós temos estatísticas que mostram que a questão da carteira

vencida tem acontecido com muita frequência.”

Isso o Governador Sérgio Cabral dizendo. (- Lê:)

“O Aécio é uma pessoa respeitada, querida, que se comportou como um cidadão

comum. Acho que ele agiu com a simplicidade que o caracteriza.  É  uma pessoa

respeitada por todo o povo brasileiro. É meu amigo querido, que o Rio de Janeiro

respeita e de  quem gosta.  Ele me ligou para dizer  “parabéns pela educação dos

servidores da Operação Lei Seca”.”

Finalizando, Sr.  Presidente,  o Senador  Lindbergh Farias, do PT, colocou no seu

“Twitter” o seguinte: “Acho baixaria vocês ficarem falando do Aécio. Podia acontecer
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com qualquer um. Façam críticas políticas. Tenho vergonha disso!”, escreveu num

dos “posts”, completando logo depois: “Nossa crítica tem que ser na política. Aliás,

eu, no Senado, tenho feito os embates mais duros contra o Aécio, mas na política”,

completou o Senador Lindberg Farias.

Então vamos continuar  em alto nível.  Sr.  Presidente, temos recebido críticas da

imprensa, porque alguns Deputados aqui não têm contribuído para a condução dos

trabalhos; porque, se conduzissem, não receberíamos críticas da imprensa dizendo

que não estamos votando nada aqui, que não estamos debatendo coisas sérias nem

votando  projetos.  Por  quê?  Porque  trazem  aqui  assuntos  dizendo  que  só  há

aumentos, quando ninguém viu isso. Há pouco tempo, trouxeram aqui uma questão

de  ordem para  dizer  que o  Aécio  Neves  não cumprimentou  o  Deputado  Rogério

Correia.  Isso  é  assunto  para  se  tratar  aqui,  questiúnculas  dessa  natureza?  Não

podemos baixar o nível a esse ponto Sr. Presidente. 

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Rômulo Veneroso, nesta tarde

quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer claramente que a recente façanha

da Petrobras, que prejudica o Município de V. Exa., Betim, para prestigiar o governo

do PT da Bahia, entristeceu muito o povo mineiro. Essa ação, meramente política,

causou uma situação de desconforto ao povo mineiro. E V. Exa. está defendendo

seus eleitores, seus conterrâneos de Betim e o povo de Minas. Paralelamente a isso,

quero concordar com o pronunciamento de nosso Líder. O Senador Aécio Neves tem

uma história muito rica no Estado e no Brasil. São vários anos de vida pública. Uma

vida pública voltada para o bem-estar da população, que o reconduziu por  várias

vezes a essa vida pública como Deputado Federal, Governador e Senador. Deputado

Rômulo Veneroso, sinceramente, pela experiência que tenho ao longo destes anos

como Prefeito e Vereador, realmente não gosto - gostaria que as pessoas que nos

assistem prestassem bastante atenção - e considero muito desagradável buscar no

cenário político pequenos detalhes. Na época, fiquei muito entristecido quando aquele

jornalista do “New York Times” fez comentários um pouco desrespeitosos quanto à

ação e ao comportamento do nosso ex-Presidente Lula. Recordo-me também de que

o jogador Ronaldo Fenômeno andou trocando farpas com o Presidente. Essas coisas

são pequenas demais para se tratar na forma de embates e debates.
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Acredito  que  o  ex-Governador  Aécio  Neves  é  dono  de  uma  herança  política

altamente tradicional, qualificada, herdada do berço de seus avós, Tristão da Cunha e

Tancredo  Neves.  Evidentemente  que  o  povo  mineiro  reconhece  nele  a  grande

liderança. Recentemente, no Congresso, ele conseguiu fazer uma virada espetacular

na aprovação de benefícios para Minas Gerais que não estavam sendo atendidos

pelo governo federal.

Deputado, parabenizo V. Exa. Sei da sua ação parlamentar, da sua ação política em

Betim em defesa de sua cidade e seus eleitores. Portanto, parabenizo-o por isso. Que

Deus o abençoe e continue iluminando a bonita trajetória da sua carreira!

O Deputado Rômulo Veneroso* - Agradeço suas palavras.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte)  -  Deputado Rômulo Veneroso,  é uma

satisfação vê-lo nessa tribuna fazendo a legítima defesa de um dos Municípios onde

atua com mais frequência: o progressista Município de Betim. A palavra de V. Exa.

tem credibilidade por tratar-se de uma pessoa que conhece a cidade, seus problemas

e seu potencial.

Quanto à outra questão levantada, a da Carteira de Habilitação do Senador Aécio

Neves, pensei  que eu chegaria a este Plenário e veria a Oposição reconhecer  a

grandeza  de  ele  não  ter  utilizado  a  função  para  beneficiar-se,  regularizando  os

próprios documentos. Isso quer dizer que ele tratou o Estado como Estado e tratou a

si próprio como cidadão. Um bom exemplo para os outros. Só estou fazendo esse

comentário, porque alguém já o fez antes de mim. Caso contrário, a atitude, o gesto

do Senador, por si só, já responde a qualquer indagação.

Quanto à especulação do uso do bafômetro, como advogado quero esclarecer que,

a  partir  do momento em que já não tenho carteira  de motorista,  porque ela está

vencida, não estou obrigado aos trâmites seguintes de nenhuma exigência legal. A

exigência que se faz a alguém que tem a sua carteira vencida é providenciar um

substituto para  conduzir  o  veículo.  Isso foi  feito  de forma humilde,  responsável  e

consciente. A atitude do Senador o engrandece. Não é o fato de estar com a carteira

vencida, porque também já estive com a minha carteira vencida e fui compreendido

ao  ser  abordado...  O  agente  me  informou  que  ela  estava  vencida,  mas  que  o

vencimento ainda não tinha completado os 30 dias. Eu lhe respondi que nos 30 dias
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eu voltaria com a carteira nova, e assim o fiz. Mas a atitude do Governador foi não

misturar Estado com pessoa nem pessoa com Estado; isso é digno de elogio. Eu

esperava que ele fosse aplaudido neste Plenário, e não criticado. 

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Primeiramente,  Deputado  Rômulo

Veneroso, gostaria de parabenizá-lo por trazer a esta Casa o tema da segurança

pública. V. Exa. citou a questão da cidade de Betim, uma preocupação realmente

muito grande para todos nós. Na verdade,  hoje o problema de segurança pública

afeta não só Betim, mas também todo o Estado de Minas Gerais.  A situação das

cidades de fronteira, principalmente nas regiões mais pobres do Estado, como a da

divisa com a Bahia, no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, é vergonhosa.

Temos cidades e mais cidades apenas com dois ou três policiais. O Estado precisa

tomar providências imediatas para resolver o grande problema da segurança pública

que afeta o nosso Estado.

Para finalizar, a questão do Senador Aécio Neves já foi abordada aqui por outros

parlamentares,  mas  gostaria  de  dizer  que  o  Senador  agiu  de  forma  correta,  ao

chamar um condutor. Até aí concordo, mas quando ele se recusa a fazer o teste do

bafômetro, ele sai fora da linha, age fora da lei e dá um péssimo exemplo para toda a

sociedade brasileira.

O Deputado Rômulo Veneroso* - Gostaria de pedir a atenção de V. Exa., Deputado

Paulo Guedes, que citou a questão da segurança. Gostaria apenas de afirmar que foi

um grande compromisso na campanha passada de quem hoje está administrando a

cidade a questão da segurança. Entendemos que houve uma atenção especial do

governo do Estado em relação à  cidade de Betim,  que tem tido um investimento

grande do Estado. Melhorou muito o atendimento a Betim, que era realmente muito

precário. Nos últimos oito anos houve uma melhorada, mas aí é que vem a questão:

inicialmente,  Betim  tinha  um  orçamento  de  quase  R$1.500.000.000,00  por  ano.

Depois  de 27 meses, R$3.000.000.000,00 entraram nos cofres públicos de Betim.

Ora,  a  promessa  na  campanha  era  saúde  e  paz,  mas,  se  se  quer  ter  paz  e

segurança, tem de haver o comprometimento e o investimento. O dinheiro está lá,

mas não houve investimento.

Portanto,  Betim  chora  pela  falta  desse  investimento  por  parte  da  cidade.  Os
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Conseps  acabaram;  o  Conselho  Municipal  de  Defesa  Social  também  acabou;  a

sociedade não discute, não contribui. Os Poderes estão cada um para um lado, cada

um por si.  Vemos que é preciso tratar essa questão com mais responsabilidade e

mais  investimento.  Mais  uma  vez,  fica  aqui  o  pedido  de  apoio  à  Comissão  de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para buscarmos uma solução; afinal,

o protocolo está aqui.  Ele foi  assinado em 2005, e, no final de 2010, infelizmente

também tivemos um presente de grego com a retirada do investimento de quase

R$3.000.000.000,00 da Fiat em Betim, o qual se transferiu para o Nordeste. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O  Deputado  Jayro  Lessa  -  Prezados  Srs.  Deputados,  demais  presentes  e

telespectadores que nos acompanham, boa tarde.  Venho hoje a esta tribuna para

falar  sobre temas de grande relevância para Minas Gerais que  terão como foco o

desenvolvimento.  Abordarei  assuntos que,  na  minha visão,  são essenciais  para o

fortalecimento  do Estado.  São eles:  a  valorização da indústria,  o  investimento do

governo estadual no interior, a instalação de grandes empresas como forma de gerar

emprego  e  a  criação  de  um  posto  consular  norte-americano  em  terras  mineiras.

Quando  olho  para  a  dimensão  da  nossa  Minas  Gerais,  percebo  o  tamanho  da

responsabilidade que tenho em minhas mãos como parlamentar,  afinal  represento

milhares  de  conterrâneos  que  a  mim  confiaram  seus  votos.  Estado  grande  em

extensão, representamos 7% do território nacional, com um total de 853 Municípios.

Somos também o segundo Estado mais populoso da Federação, com 20 milhões de

habitantes. Além disso, temos uma história política das mais exemplares do País.

Esta terra  foi  cenário  de  uma das maiores conspirações brasileiras  em busca da

liberdade, a Inconfidência Mineira. A busca pela liberdade está enraizada nos nossos

hábitos e costumes. Quando falamos da importância de Minas, não podemos deixar

de destacar o nosso interior. Lá está presente o mais relevante acervo arquitetônico e

artístico do período colonial brasileiro, preservado em cidades de fama internacional.

É justamente desse interior que provém o crescimento de Minas Gerais. É de lá que

saem produtos que rodam o País e o mundo inteiro. Somos o primeiro do Brasil na
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produção de milho, de alho, de batata e de café, por exemplo, sem citar a nossa

competência para produzir minério de ferro, que está no subsolo, e ferro-gusa, que é

o minério de ferro melhorado.

Dentro desse cenário de desenvolvimento, não posso deixar de citar o Vale do Rio

Doce, região importante com grande potencial de crescimento, que tem encontrado

na migração uma forma de sustento. Desde a década de 60, suas famílias viajam aos

Estados  Unidos  da  América  para  trabalhar  e  juntar  dinheiro.  Eu  mesmo  tenho

procurado defender aqui, na Assembleia, os direitos de todos os migrantes do Estado,

entendendo que esse intercâmbio traz conhecimento e renda aos mineiros e divisas

para o Estado. Mas acredito que essa região merece mais, muito mais. Desde o meu

primeiro  mandato,  tenho  lutado  para  mudar  o  cenário  econômico  de  Governador

Valadares,  com  o  apoio  do  meu  amigo  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Foi  com  o

objetivo de levar novos investimentos do governo estadual para o Vale do Rio Doce

que me reuni, na última semana, com a Secretária de Desenvolvimento Econômico,

Dorothea Werneck, com o Subsecretário de Política Mineral e Energética, Prof. Paulo

Sérgio Machado Ribeiro, o Secretário Adjunto, Fábio Veras, além do Presidente da

Gasmig, Fuad Noman. Debatemos vários assuntos nesse encontro, que aconteceu

na sede do BDMG. O primeiro foi a instalação de uma siderúrgica da empresa Vale

em Governador  Valadares,  tema já defendido por  mim neste  mesmo Plenário,  há

cerca de um ano. Naquela época, o próprio Governador Antonio Anastasia já havia

anunciado o seu empenho para concluir tal tarefa. Devo destacar que o sucesso no

desfecho  desse  processo  poderá  levar  uma  nova  perspectiva  de  vida  aos

valadarenses,  que esperam há muitos  anos  a  oportunidade de caminhar  com as

próprias  pernas.  Lembro  que,  se  efetivado,  esse  projeto  beneficiará  toda  a

macrorregião do Vale do Rio Doce. Espero que agora, com a nomeação do novo

Presidente da Vale, o mineiro de Uberaba Murilo Ferreira, possamos concretizar esse

projeto. Peço o apoio da bancada da Oposição para que reforce a importância desse

pleito com a Presidente Dilma e leve a ela o nosso apelo.

Ainda na reunião com a Secretária,  tratamos da extensão do gasoduto entre as

cidades de Belo Oriente e Valadares. Assim que concluída, essa obra repercutirá em

toda região contribuindo para o fortalecimento econômico local.  Segundo a própria
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Dorothea,  o aumento  significativo  do consumo residencial  das classes  C e  D em

Governador  Valadares  já  justifica  a  referida  obra  e  a  consequente  atração  de

empresas para a cidade. Mas, quando falamos da região do Vale do Rio Doce, não há

como deixar de lembrar a BR-381. Construída na década de 1950 para comportar um

fluxo médio de 500 veículos por dia, a rodovia ultrapassa hoje mais de 120 vezes o

limite original. A falta de reformas de grande porte ao longo desse período e o intenso

movimento de caminhões têm causado os desastres  que todos nós conhecemos.

Além das vidas perdidas, que é o mais grave, a situação dessa estrada é um entrave

ao crescimento da região. Por isso é sempre importante cobrar do governo federal a

liberação de recursos para a duplicação da BR-381, que é uma obra prioritária no

Estado. Também me sinto na obrigação de compartilhar outro fato importante que

aconteceu  no  dia  12  deste  mês.  Nessa  data,  encontrei-me  com  o  Governador

Anastasia e com o representante da Associação dos Municípios da Microrregião do

Leste  de  Minas  -  Assoleste.  Esse  encontro  foi  a  oportunidade  para  os  Prefeitos

apresentarem seus  pleitos  diretamente  ao comandante  do nosso Estado:  pedidos

relativos  às  áreas de  saúde,  esporte,  educação e,  principalmente,  relacionados  à

reforma das estradas estaduais que cortam os Municípios. O Governador se colocou

à disposição dos Prefeitos e assegurou que em breve a região será contemplada com

novos programas do governo estadual. 

A Assoleste é formada pelas cidades de Central de Minas, Cuparaque, Divino das

Laranjeiras,  Goiabeira,  Itabirinha,  Mantena,  Mendes  Pimentel,  Nova  Belém,  Nova

Módica,  São  Félix  de  Minas,  São João  do Manteninha  e  São José do  Divino.  A

proximidade entre as Prefeituras e o governo estadual é sempre importante. Todos

sabemos que o diálogo constante é o caminho para o entendimento entre os Poderes

Executivos municipal e estadual. Como parlamentar eleito para atuar na Assembleia

Legislativa  mineira,  casa  criada  para  discutir  e  elaborar  leis  de  interesse  da

população,  sinto-me honrado por  participar  desse processo democrático que gera

benefícios diretos para os moradores de nosso Estado.

Senhoras  e  senhores,  gostaria,  neste  momento,  de  abordar  outro  assunto  que

tenho enfatizado ao longo dos últimos anos, que é a criação de um consulado norte-

americano  em  Minas  Gerais.  Essa  ação  possui  o  intuito  de  facilitar  a  vida  dos
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mineiros que vivem nos Estados Unidos e estreitar relações entre o nosso Estado e

esse  país.  Por  isso  tenho  apresentado,  desde  2007,  seguidos  apelos  a

representantes  dos  governos  federal  e  estadual  e  do  Congresso  Nacional  desse

projeto, sobre o qual o Senador Aécio Neves já se posicionou favoravelmente, assim

como o Deputado Federal Eduardo Azeredo, que tem defendido o pleito em Brasília

desde  quando  era  Senador.  Apesar  das  dificuldades  percebidas  para  a  sua

efetivação, novas possibilidades já são vislumbradas. A última a ser apresentada foi a

de criar entrevistas virtuais para os mineiros que desejam tirar o visto, evitando assim

que eles viajem até as cidades de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília para

obter  o  documento.  Essa  seria  uma  alternativa  temporária  para  solucionar  o

problema, até que o consulado seja criado. Segundo a embaixada, o motivo para a

não instalação do espaço de representação diplomática em Minas seria a falta de

recursos do governo americano. Não entendo como possa haver falta de recursos em

um país tão rico e poderoso.

É de minha autoria também o requerimento apresentado no corrente mês de abril,

que propõe a alteração do nome do Grande Teatro do Palácio das Artes para Teatro

José Alencar Gomes da Silva. Não podemos esquecer jamais do exemplo de vida do

nosso  querido  ex-Vice-Presidente.  Eu  tive  a  honra  de  conviver  com  o  exemplar

amigo, empresário e político. A nação brasileira teve a oportunidade de conhecer e se

comover com a história desse mineiro. Empresário linha dura, brigou contra os altos

juros no Brasil e enfrentou o câncer até o último momento. Esse projeto foi criado

justamente para homenagear José Alencar e sua família, levando o seu nome a uma

casa à altura da sua importância.

Não posso deixar de falar  também da passagem da Presidente Dilma Rousseff,

juntamente com empresários brasileiros e mineiros, pela China. Segundo o Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram anunciados 22 acordos e

13  bilhões  de  investimentos  a  serem  feitos  no  Brasil.  Em  um  País  onde  o

empresariado  é  tão  castigado  pela  falta  de  infraestrutura  e  pelo  excesso  de

burocracia e impostos, é preciso que medidas sejam tomadas para mudar tal cenário.

Um ponto importante seria a aprovação da reforma tributária, da qual tanto se fala há

tantos anos.
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Sobre  as  negociações  com  os  chineses,  precisamos  ficar  ainda  mais  atentos,

principalmente  quando  levamos  em  consideração  o  peso  do  nosso  histórico  na

relação com a China. Somente entre 2003 e janeiro deste ano, recebemos cerca de

US$10.000.000.000,00  em  investimentos  de  empresas  orientais.  Precisamos  lutar

para que essa relação seja estreitada, só que de forma favorável aos empresários

mineiros. Necessitamos de respaldo do governo para competir de forma justa com os

chineses, para que estes se tornem parceiros e não apenas concorrentes, como têm

sido não só do Brasil, mas do mundo todo.

Vivemos  uma  época  em  que  as  exageradas  medidas  restritivas  adotadas  pelo

governo para frear a inflação podem acabar prejudicando a produção da indústria. A

própria Confederação Nacional da Indústria já acredita que a produção industrial do

Brasil caia de 10,1% no ano passado para 2,8% neste ano. Ou seja, que a Oposição

exija do governo federal políticas econômicas dignas de uma potência mundial. 

E é com o intuito de dialogar sobre a situação da indústria mineira que nós, da

Mesa da Assembleia, receberemos daqui a pouco nesta Casa o Dr. Olavo Machado,

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Para finalizar, deixo a minha mensagem de otimismo em relação ao presente e ao

futuro  da  nossa  Minas  Gerais.  Que  continuemos  trabalhando  juntos  pelo

desenvolvimento, olhando sempre para frente, cientes de que um Estado só é forte

quando possui uma indústria consolidada, com capacidade de gerar emprego. 

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Jayro  Lessa,  nosso

companheiro  de  região  e  nosso  amigo,  acompanhamos  atentamente  o  seu

pronunciamento.  A sua  preocupação  é  demonstrada  durante  todo  o  tempo  pelo

grande empenho de V. Exa. nesta Casa, lutando pelo Estado, particularmente pela

nossa região do Vale do Rio Doce, pela nossa Governador Valadares e por todas as

cidades dessa região. No seu pronunciamento de hoje, V. Exa. falou sobre novas

empresas, industrialização, gasoduto, duplicação da BR-381 e tantas outras obras. 

Por falar na duplicação da BR-381, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores

prioridades da nossa região e de todo o Estado, aproveito esta oportunidade para ler

uma carta de extrema importância, sobre a qual já comentamos. Ao mesmo tempo,

peço o apoio de todos os Deputados desta Casa. Esta carta é dirigida à Presidente

Dilma Rousseff, nos seguintes termos:(- Lê:) 
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“Excelentíssima  Senhora  Presidenta,  os  Deputados  Estaduais  de  Minas  Gerais,

respeitosamente, vêm apresentar a V. Exa. os seguintes fatos: 1º - A passagem de

José Alencar Gomes da Silva na história política brasileira deixou marcas profundas.

Sua  mineiridade,  reconhecida  por  quem  com  ele  teve  o  privilégio  de  conviver,

constituiu  uma  de  suas  características  fundamentais.  2º  -  Empresário  vitorioso,

político vocacionado ao serviço público e sempre disponível para o atendimento das

demandas do povo mineiro, José Alencar Gomes da Silva faz parte de seleto grupo: o

dos mineiros que ajudaram na consolidação de nossa nacionalidade. 3º -  O povo

mineiro, por seus representantes nesta Casa de leis, quer perpetuar a memória de

José Alencar Gomes da Silva e reconhecer, dessa forma, que o trabalho de nosso

Senador e Vice-Presidente de todos os brasileiros é modelo a ser seguido e exemplo

a ser vivificado. Isso posto, solicitam que V. Exa. se digne a dar ao trecho da BR-381,

entre  Belo  Horizonte  e  Governador  Valadares,  o  nome de  Rodovia  José  Alencar

Gomes da Silva.” 

Termino, Sr. Presidente, sei que também é do interesse de V. Exa., por ser um dos

dignos representantes da região, dizendo que a BR-381 Sul tem nome, Fernão Dias,

mas  a  BR-381  Norte  ainda  não  tem  um  nome.  Por  isso,  solicitamos  nesta

oportunidade a todos os colegas que assinem essa carta dirigida à Presidente Dilma

Rousseff,  que  visa  a  prestar  essa  homenagem  tão  justa,  que,  por  certo,  será

complementada pela homenagem que V. Exa. também presta, dando o nome de José

Alencar  ao  Grande  Teatro  do  Palácio  das  Artes.  Muito  obrigado,  Deputado Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Deputado Bonifácio Mourão, vejo José Alencar como um

grande brasileiro, empresário, amigo e defensor daquilo em que acreditava. Então é

muito merecedor de todas as homenagens possíveis, que poderão ser apresentadas

a sua família, para que fique perpetuado para a eternidade como grande homem que

foi. 

Por  falar  de Governador  Valadares, quero dizer que conhecemos a região onde

vivemos e da qual gostamos. Sabemos da grande dificuldade por que tem passado e

sempre passou. Temos de lutar por uma grande indústria na cidade, que beneficiará

toda  a  região.  A siderúrgica  da  Vale  é  uma  miniestrutura,  não  é  uma  grande
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siderúrgica.  Contudo,  uma coisa pode começar  pequena e se tornar  um dia uma

siderúrgica de maior porte. É melhor ter uma pequena que não ter nenhuma. 

Com a saída do Rogério da Vale, talvez tenhamos essa oportunidade, porque ele

havia  se comprometido,  até  com o  governo federal,  em relação a isso,  enquanto

esteve lá. Depois ele procurou o Governador Anastasia e lhe disse que não faria, que

a vocação da Vale não era siderurgia. Entendo que, com a saída do Rogério, talvez

tenhamos essa chance e outras para levar alguma coisa ao Vale do Rio Doce, que é

uma região bastante sofrida - todos conhecem -, em que o povo vive realmente em

situação bastante comprometedora, tanto na segurança pública quanto no sustento

do dia a dia. Não sei se todos conhecem, mas Governador Valadares, a região é tão

pobre quanto o Vale do Jequitinhonha ou o Vale do Mucuri. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Wilson Batista.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  caros  colegas

Deputadas  e  Deputados,  telespectadores  da  TV  Assembleia.  Hoje  venho  a  esta

tribuna  com  uma preocupação  muito  grande.  Estamos  aqui  há  alguns  meses  e,

felizmente,  temos a imprensa para nos vigiar,  para cobrar a nossa atuação como

Deputados. Depois de tantos meses nosso trabalho ainda não foi visto, nosso papel

de Deputado ainda não foi o de representante dos anseios da nossa sociedade, dos

eleitores que nos elegeram e que tanta necessidade têm. Eles nos confiaram seus

votos  para  lutarmos  por  eles;  eles  confiaram  em  nossas  promessas,  em  nosso

trabalho, em nosso histórico e em nosso passado para sermos os representantes do

povo mineiro. Depois de estarmos presentes todos os dias nesta Assembleia, ainda

não vimos aqui uma votação de relevância, um trabalho realmente voltado para nossa

sociedade.  Estamos  aqui  diante  de  um  emblemático  discurso  da  Situação,  da

Oposição e  do nosso passado.  Estamos discutindo somente  o  passado,  estamos

discutindo o governo do Aécio Neves. Mas por que não discutimos também o governo

de outros Governadores, como o de Newton Cardoso? Insistem em falar  o tempo

todo do governo do Aécio Neves. Ele já foi feito, realizado, temos 80% de aprovação

em Minas Gerais. Quem deu essa carta, esse passaporte, foi o povo, que reconheceu

o trabalho  da equipe e  do  Aécio  Neves.  Estamos aqui  agora não para  discutir  o

passado.  Precisamos  conhecer  o  passado,  porque  estaremos  aqui  no  futuro
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repetindo somente o que já foi feito. Hoje mostrarei essa indignação porque, quando

fiz minha campanha, falei dos trabalhos de um Deputado depois de eleito. Há tantas

leis  e  projetos  para  serem  votados  e  discutidos,  projetos  de  relevância,  de

importância,  dos  quais  nossa  sociedade  precisa.  Vivemos  uma  epidemia  de

homicídios.  O conceito  para definir  uma epidemia  é  que haja,  para  cada 100 mil

habitantes, mais do que 10 homicídios. O Brasil como um todo vive uma verdadeira

epidemia de mortes violentas. São 45 mil  mortos por ano,  o que caracteriza uma

verdadeira epidemia. Entretanto, isso não é discutido em nossa Assembleia. Hoje o

principal fator associado ao homicídio, à morte violenta, é o uso do “crack”. Muriaé,

em apenas 3 meses deste ano, registrou 13 homicídios. Um número maior do que o

de São Paulo, se compararmos o tamanho da população de São Paulo com a de

Muriaé.  Então,  vocês  veem  pessoas  jovens  sem  perspectivas  para  o  futuro,

envolvendo-se com a droga, com o “crack”, perdendo suas vidas e desestruturando

suas  famílias  em  função  da  falta  de  oportunidade,  já  que  o  único  caminho  que

encontram é o da violência e o da droga. Por que não discutimos profundamente

esses  assuntos  aqui  nesta  Assembleia,  composta  por  Deputados  eleitos

majoritariamente,  com  números  significativos  de  votos?  São  pessoas  que  têm

opiniões  importantes,  mas  vêm  a  esta  Assembleia  simplesmente  para  atacar  os

outros. Queria que todos aqui soubessem que o discurso que transforma esta Casa

em  um  palanque  eleitoral  não tem  nenhuma importância.  Se  vocês  fizerem  uma

pesquisa por Minas afora, verão que, tudo o que é dito aqui, de forma a transformar a

tribuna desta Casa em um palanque eleitoral,  jamais  será reconhecido  por  nossa

população. A nossa população quer Deputados que lutem por seus interesses e que

discutam profundamente o fracasso que é o nosso País hoje. 

Sabemos que,  hoje,  a saúde,  que tanto  defendi,  ainda tem muito a avançar.  O

financiamento  da  saúde  ainda  está  muito  aquém  do  necessário.  Sabemos  que o

Brasil  gasta  apenas  US$280,00  por  ano  com  cada  habitante,  enquanto  a  média

mundial é de US$806,00 por pessoa, ao ano. Portanto, em países onde a qualidade

de vida das pessoas é boa, elas adoecem menos, há maior investimento. O Brasil é

um país de pessoas sofridas, cuja grande parte enfrenta dificuldades em relação a

moradia, a alimentação e a saneamento. Aqui as pessoas adoecem muito mais, mas
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o investimento é de US$280,00 por ano para cada habitante. Portanto é um número

bastante inferior.  Há mais de 10 anos existe a Emenda Constitucional nº  29, que

ainda está para ser regulamentada, a fim de que, verdadeiramente, o financiamento

do SUS chegue às pessoas que precisam. Porém até  hoje essa emenda não foi

votada. Será que isso é possível? Normalmente reclamamos e culpamos todos, mas

não nos lembramos do nosso papel,  que é lutar  pelas leis,  fazer  leis  sensatas e

importantes que beneficiem a nossa população. Este é meu primeiro mandato, mas

espero,  sempre  que for  possível,  estar  nesta  Casa para  defender  os  verdadeiros

problemas da população. Sabemos que inúmeros hospitais no Brasil  são fechados

por  não  terem  o  financiamento  necessário,  enquanto  as  pessoas  enfrentam  filas

enormes; sabemos que inúmeras doenças poderiam ser tratadas no início para não

chegarem a um estágio avançado, em que se gasta 10 vezes mais e não se alcança

um resultado, já que o paciente não tem mais condições de recuperar sua saúde.

Concedo aparte ao meu amigo Deputado Rômulo, que também é de São João del-

Rei, minha querida cidade.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Wilson

Batista, meu conterrâneo, que saiu cedo da nossa querida São João del-Rei, mas

deixou  lá  laços  familiares  e  uma  história  muito  rica.  Quero  parabenizá-lo  pelo

pronunciamento. V. Exa. agora é Deputado, mas é também um brilhante médico. Por

meio de seu pronunciamento, tem exposto, de maneira clara e objetiva, a questão da

saúde em nosso país. Entendo, caro Deputado, que o SUS não é um problema; para

nós, é uma solução com vários problemas. 

Enquanto  não  houver,  por  parte  do  governo  federal,  vontade  política  para

regulamentar a Emenda nº 29, ficaremos muitas vezes em desencontros de ações.

Por exemplo: as pessoas questionam se o investimento em saneamento pode ser

considerado gasto com saúde. Segundo a OMS, sim, porque se está fazendo uma

prevenção, cuidando preventivamente da saúde da população.

Por outro lado, se revirmos alguns anais da nossa história política e passarmos os

olhos em alguns governos, verificaremos, por exemplo, que o governo do PMDB no

Rio  de  Janeiro  considerou  como  gasto  com  saúde  a  despoluição  da  Baía  da

Guanabara. Já o governo do Zeca do PT, do Mato Grosso do Sul, a propósito da Lei
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do Rateio, considerou como gasto com saúde o Fundo de Assistência Social. Muitas

vezes Estados e governantes ficam reféns do entendimento da Corte, do Tribunal de

Contas do Estado sobre a súmula apresentada.

Em Minas temos investido muito em saúde, como acredito que o País, de certa

forma, também tem feito. Mas, como V. Exa. acabou de narrar, os problemas são

inúmeros.  Portanto,  em  meu  entendimento  e  no  de  vários  amigos  da  Casa,  há

necessidade imperiosa de haver vontade política por parte do governo federal para

atender as demandas da saúde.

Simultaneamente, Deputado, V. Exa. externa uma preocupação fundamental com o

problema da violência e da criminalidade, hoje nacionalmente notório. Recentemente

vimos o que aconteceu no Estado do Rio e ficamos chocados com aquele massacre,

aquele ato de violência. Em meu entendimento, tanto o governo federal quanto os

governos dos Estados e os municipais têm colocado à disposição da população os

instrumentos  necessários  para  o  combate  a  essa  criminalidade,  mas,  se  não

procurarmos resgatar os valores de família e o espírito de solidariedade, as coisas

realmente não melhorarão.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. V. Exa., brilhante médico, Deputado que

inicia um mandato nesta Casa, assim como eu. Juntos, defenderemos sempre essa

bandeira. Parabéns e sucesso.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Nobre e querido companheiro e amigo,

que hoje tão brilhantemente traz a esta Casa o debate sobre a questão da segurança

e,  no conjunto do seu discurso,  a questão das drogas:  observamos que a nossa

sociedade  está  clamando  por  ajuda,  por  socorro.  Nossos  filhos  estão  sendo

violentados;  adentram  nas  repartições  públicas  de  ensino  e  matam  13  crianças;

nossos  idosos  estão  com  seus  direitos  sendo  vilipendiados  e  desrespeitados;  o

“crack” invade hoje o rico e o pobre, o que tem estudo e o que não tem, o que tem

formação acadêmica e o que não tem, virando uma epidemia em nossa sociedade.

V. Exa. tem razão ao expor a preocupação da produtividade legislativa desta Casa.

Venho do Parlamento de Belo Horizonte, que, já neste ano, tem produzido e muito,

através  da  votação  de  diversas  leis  para  o  Município.  Ainda  que  com  alguma

experiência legislativa da Câmara Municipal, chegamos como novatos ou calouros,
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como gostam de nos apelidar, mas trazemos conosco uma vontade muito grande de

produzir.  Dadas  as  limitações,  entendemos  que o  debate  político  deve  existir.  As

questões regimentais permitem que a Casa tenha suas ações, mas não permitem o

avanço  dos  trabalhos  legislativos.  Tenho  procurado  sair  um  pouco  da  esfera  do

parlamento no Plenário e trabalhar muito nas audiências públicas externas, porque

assim, pelo menos, procuramos dar um pouco mais de visibilidade e contribuição nos

diversos temas e necessidades da nossa sociedade. 

Parabenizo  V.  Exa.  porque,  de  fato,  a  sociedade  está  clamando  por  ajuda,  os

nossos  jovens  e  idosos  estão  clamando  por  socorro.  As  mulheres  estão  sendo

constantemente agredidas fisicamente, nos seus direitos, maltratadas e até mesmo

mortas.

Então,  cabem  a  esta  Casa,  a  cada  um  dos  nossos  queridos  companheiros  e

Deputados os destinos dessa responsabilidade e dessa preocupação. Esta Casa tem

um papel fundamental para apontar e pressionar por medidas que visem a diminuir e

muito essa aflição por que os jovens da sociedade estão passando neste momento.

Muito obrigado.

O Deputado Doutor Wilson Batista - Obrigado por me apartear.

Reforço  aqui  também  o  papel  do  Deputado  na  parte  externa  da  Assembleia

Legislativa. Estamos organizando, no dia 9 de junho, uma grande audiência pública

para tratar de urgência e emergência na cidade de Muriaé. Sabemos que a urgência

e emergência é a parte fraca, vulnerável de um hospital. Vemos hoje um número de

pacientes enfrentando filas em momentos de urgência.  Vimos,  no ano passado, o

dinheiro que o governo do Estado gastou transportando pacientes até de helicóptero

do interior para a Capital por falta de leito de UTI.

Então, sabemos que a saúde tem de avançar muito ainda. Precisa de um debate

específico  destinado  a  resolver,  principalmente,  problemas  em  áreas  em  que  a

população ainda carece tanto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhores telespectadores, gostaria, no meu discurso, aqui, hoje, de relatar um pouco
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da  viagem  que  fiz  à  Espanha,  acompanhado  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  no

seminário de cooperação técnico e político do Brasil e Espanha. Fui especialmente

interessado nas questões relativas a soluções encontradas pelos espanhóis para o

saneamento e para as questões ambientais.

Como já disse aqui, outras vezes, quando fui Prefeito fui  também Presidente da

Associação dos Municípios do Lago de Furnas e lutamos muito, os Prefeitos de toda

região, para a solução dos problemas graves de saneamento que temos na nossa

região, não só ligados ao tratamento de esgoto, mas também ligados aos resíduos

sólidos e ao lixo. Conseguimos, com muita luta, recursos para elaborarmos projetos

executivos de tratamento de esgoto, de resíduos sólidos e de drenagem das águas

das  chuvas,  para  evitarmos os  constantes acidentes com as  enchentes que todo

verão  acontecem  no  nosso  Estado,  especialmente  na  nossa  região.  São  52

Municípios  nas  margens  do  Lago  de  Furnas,  todos  com  problemas  graves  de

poluição. 

Uma das riquezas mais importantes do nosso país é a abundância de água. Minas

Gerais  é  a  caixa  d’água  do  Brasil.  Assistimos  muito  preocupados  à  falta  de

investimento no saneamento. Mais de 70% dos Municípios do nosso Estado não têm

saneamento. Levei os projetos que já conseguimos fazer com recursos da Copasa,

do Ministério das Cidades. Por meio de Furnas, conseguimos elaborar os projetos e

agora  estamos  buscando  recursos  para  executá-los.  Queremos  que  o  Lago  de

Furnas,  que carinhosamente  chamamos de mar  de  Minas  -  Minas  tem mar,  sim,

senhor, é um mar de água doce - , seja um mar de água limpa.

O grande potencial de turismo que a nossa região tem, que o nosso Estado tem

deve ser aproveitado. Para isso, precisamos cuidar do meio ambiente. E não só por

isso, mas por uma questão de saúde também. 

Sabemos que mais de 70% das internações hospitalares do Brasil são devidas à

água não tratada. Nosso Estado tem condições de ser referência em saneamento no

País. Isso é até mesmo uma responsabilidade, pois temos as águas mais importantes

do País.

Levei  esses  projetos  às  audiências  de  empresas  espanholas  que  atuam  no

saneamento e nas questões ambientais no Brasil. Em Santander e em Madri pude ver
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estações de tratamento de esgoto, soluções para o resíduo sólido, o lixo. Além disso,

acompanhei a preocupação fantástica dos espanhóis com a saúde, pois realmente

saneamento  é  saúde.  A ONU  diz  que  para  cada  real  investido  em  saneamento

economizam-se R$4,00 em saúde. Isso realmente é verdade. Lá pude observar a

extrema  preocupação  que  os  espanhóis  e  as  pessoas  de  outros  países  que

acompanhavam  o  seminário  têm  com  o  saneamento,  a  limpeza  pública,  a

conscientização e a educação.

Os espanhóis investem muito no saneamento, na conscientização e na educação

por  meio  de  campanhas  educativas.  Ficamos  admirados  com  o  nível  de

conscientização daquele  povo.  Acho que  podemos  conseguir  isso  aqui  no  Brasil,

especialmente numa região com tantos rios como esta.

Pouco antes de viajar, estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

levando a proposta aprovada pela Mesa desta Casa de criação de uma comissão

interestadual  para  as  Bacias  dos  Rios  Grande  e  Paraíba  do  Sul.  Fui  muito  bem

recebido pelo Deputado Barros, Presidente da Assembleia. Com 15 parlamentares

paulistas,  montamos  rapidamente  a  comissão  para  discutir  o  saneamento  e  a

recuperação dos nossos rios.

Fiquei muito contente com a atenção que os espanhóis deram aos nossos projetos.

Espero que em pouco tempo tenhamos respostas bastante positivas.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio  Canavez,

primeiramente  queria  agradecer  o  aparte  e,  depois,  cumprimentá-lo  pelo  uso  da

tribuna em assuntos tão importantes. Se me permite, neste aparte queria dizer que a

base  do  governo  sucessivamente  citou  o  meu  pronunciamento  como  se  tivesse

partido  de  nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  alguma  crítica  ao  episódio  que

envolveu o Senador Aécio Neves. Gostaria de dizer que ninguém do nosso partido fez

qualquer menção ao episódio, à exceção de uma questão de ordem a respeito da

supressão  da  notícia  do  “clipping”,  nossa  velha  luta  pelo  direito  à  informação.

Ninguém fez qualquer censura, avaliação ou juízo de valor. Talvez o que estivesse na

cabeça dos governistas  fosse o  fato  de  se  fazer  o  “abafômetro”,  digamos  assim.

Dizem:  “Vamos  abafar  o  que  ocorreu”.  No  entanto,  quiseram  abafar  o  que  não

aconteceu. Não houve nenhuma crítica por parte da Oposição, nenhum levantamento

de questão.
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É claro que em algumas questões subjacentes, como, por exemplo, sobre a rádio

que era proprietária do veículo, se ela recebe ou não dinheiro público, temos de nos

aprofundar.  Mas  não  houve  por  parte  de  nenhum  Deputado  da  Oposição,  muito

menos  da  minha,  qualquer  menção  ao  episódio.  Sempre  lutamos  pelo  direito  à

informação. Questionamos na questão de ordem formulada oficialmente pelo Bloco

Minas  sem  Censura  a  supressão  das  notícias  pelo  “clipping”  da  Assembleia  e  a

diminuição do volume do rádio ocorrida no prédio do Edifício Tiradentes. O Deputado

Gustavo Valadares disse que nunca viu isso. É óbvio, se ele está no Plenário, não

ouvirá o que acontece no Edifício Tiradentes. Por óbvio, não poderia verificar o que

estava ocorrendo.

Fizemos a questão de ordem, que foi entregue à Mesa. Tenho certeza de que a

Mesa tomará as providências necessárias. Insisto que, da nossa parte, não houve

qualquer avaliação. No entanto, no afã de levar à frente o “abafômetro”, a base do

governo trouxe o assunto à baila. Parabéns pelo pronunciamento.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  É

interessante  também  como  situações  simples  da  vida  do  político  como  cidadão

acabam  ganhando  dimensões  bastante  dramatizadas.  Realmente,  não  ouvi  aqui

questionamento algum de companheiro da Oposição sobre o fato em si. Apenas a

ponderação dessa questão de ordem. É importante que o Deputado Sávio Souza

Cruz  ponha  as  coisas  dessa  forma.  Do  contrário,  pode  parecer  que  queríamos

aproveitar do fato para fazer algum tipo de proselitismo. E não é o caso. Precisamos

estar atentos, pois muitas coisas que nós, políticos, fazemos ou que acontecem na

vida de qualquer cidadão podem tomar contornos e interpretações muito exageradas.

Não quero fazer análise alguma sobre o que ocorreu com o Senador Aécio Neves. A

imprensa  tem  tratado  bastante  disso.  Se  há  algumas  questões  ligadas  à

comunicação, é preciso esclarecer. O papel da Oposição é este mesmo: esclarecer e

cobrar  respostas.  Portanto,  é  nesse  sentido  que  o  requerimento  de  V.  Exa.  foi

apresentado.

Dando continuação à minha preocupação, falarei sobre a questão do saneamento,

pois esse é um compromisso de luta e quase uma obsessão. Fiquei abismado com o

que  ocorreu  no  Rio  de  Janeiro.  Uma  estação  de  tratamento  de  esgoto  -  ETE  -

arrebentou  e  inundou  a  cidade,  causando  um  tremendo  constrangimento.  Isso  é
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terrível e nos faz refletir  sobre um assunto que é também importante. Das poucas

ETEs construídas no Brasil, boa parte não funciona nem possui critérios técnicos ou

condições de serem operadas. Esse é um problema sério, pois trata-se de gasto de

dinheiro público. Tenta-se, às vezes, resolver, com boa intenção, o problema, mas há

muitas ETEs no nosso Estado ou no nosso país que simplesmente não funcionam,

consumiram recursos públicos e não cumprem sua finalidade, que é o tratamento de

esgoto.

Na terça-feira, nós, da Comissão de Assuntos Municipais, a pedido do Presidente

da Câmara, estaremos em Caxambu para ouvir o desejo da comunidade quanto à

construção de casas próprias. Só que a Copasa não está disposta a fazer a ligação

dos esgotos nem da água. Não sei se é bem isso. Como disse, iremos até lá para

ouvir a comunidade. Convidamos a Copasa a se pronunciar. Na verdade, essa é uma

preocupação. Imaginem não haver tratamento de esgoto em Caxambu, que é uma

cidade conhecida no mundo inteiro pelas  suas águas.  Imaginem não ser possível

construir casas para a população de baixa renda por meio do programa Minha Casa,

Minha Vida porque não há tratamento de esgoto.

Na verdade,  esse é um dos assuntos mais  complexos,  importantes  e sérios  do

nosso Estado. Continuarei essa luta, que é muito importante. Sei que a maioria dos

parlamentares desta Casa - aliás, muitos já foram Prefeitos em suas cidades - sabe

dessa importância.  Os Prefeitos querem tratar o esgoto e resolver o problema do

saneamento  ambiental.  No  entanto,  não  há  dinheiro.  No  Brasil  os  recursos  são

escassos, daí a minha busca para tentar consegui-los, quem sabe, com empresas

espanholas. Para que nos ajudem, participei de uma reunião com a empresa OHL.

Espero que consigamos em breve obter resultados.

Concedo aparte ao Deputado Carlin Moura. Não? Logo, concluindo, agradeço ao

Presidente  Dinis  Pinheiro  e  a  esta  Casa  terem  confiado  em  mim,  na  minha

representação nesse seminário na Espanha. Todas as vezes que usarmos a palavra

nesta  tribuna  será  nossa  missão,  nosso  compromisso  e  desafio  falar  sobre

saneamento,  saúde  e  qualidade  de  vida  para  o  povo  do  nosso  Estado.  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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 263/2011, do Deputado Fred Costa, e do Projeto de Lei

nº 1.192/2011, do Deputado Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 163/2011, do

Deputado Elismar Prado, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 19 de abril de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 475 a 478/2011, da

Comissão de Defesa do Consumidor, 479 a 486/2011, da Comissão de Transporte, e

487/2011, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  6ª  Reunião

Ordinária, em 14/4/2011, dos Requerimentos nºs 326/2011, da Comissão de Assuntos

Municipais,  com a Emenda nº 1, e 367/2011,  do Deputado Sávio Souza Cruz; de

Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  13/4/2011,  dos

Requerimentos nºs 360/2011, do Deputado Doutor Viana, e 365/2011, do Deputado

Inácio Franco; e do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 13/4/2011,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  41,  134,  139,  este  com a Emenda nº 1,  e  145/2011,  do

Deputado Elismar Prado, e do Requerimento nº 375/2011, da Comissão de Assuntos

Municipais. (Ciente. Publique-se.)
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão e

outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Justiça do

Trabalho pelos 70 anos de sua existência; e, nos termos do inciso XXXII do art. 232

do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados André Quintão (2) solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.945/2009 e 5.055/2010, Arlen Santiago

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.158/2010,  Carlin  Moura

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.086/2010,  Duarte  Bechir

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei  nº 4.081/2009, Elismar Prado (5)

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 721, 893 e 1.044/2007, 3.462 e

4.131/2009,  João  Leite  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

1.235/2007,  Leonardo Moreira solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei  nº

4.858/2010, Sávio Souza Cruz solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº

1.942/2007 e Wander  Borges  solicitando o desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº

4.918/2010 e da Comissão de Participação Popular solicitando o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.606/2010.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  quero neste momento  cumprimentar

todas as comunidades indígenas que estão, neste dia, 19 de abril,  realizando ato

público  de  manifestação  em  defesa  das  políticas  públicas  para  as  comunidades

indígenas.  Hoje  pela  manhã,  a  Comissão  de  Participação  Popular  realizou  um

belíssima  audiência  pública,  em  que  todas  as  comunidades  de  Belo  Horizonte

expressaram  a  necessidade  de  haver  uma  melhor  defesa  dessas  comunidades

tradicionais de Minas Gerais, com condições dignas de vida e de preservação da sua

cultura.  Portanto,  quero  manifestar  o  nosso  apoio,  a  nossa  solidariedade  às

comunidades indígenas de Minas e de todo o Brasil. Quero também, Sr. Presidente,

externar o nosso sentimento, a nossa solidariedade aos professores da rede estadual

de  ensino  que foram vitimados por  um acidente  de trânsito  ocorrido  no  Norte de

Minas. Os professores encontravam-se a caminho da assembleia que o Sind-UTE

realiza na cidade de Ouro Preto, em defesa da implementação do piso salarial dos
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professores.  Foi  mostrado,  desde  a  primeira  hora,  que  o  piso  salarial  não  era

inconstitucional, tese confirmada pelo STF. Agora os professores encontram-se numa

luta legítima para que se reverta a política do subsídio. Isso porque o subsídio, da

forma  como foi  aprovado,  retirou  direito  dos  professores  e  prejudicou  a  carreira.

Então,  com a confirmação da constitucionalidade do subsídio,  é importante haver

uma política de remuneração dos nossos professores da rede estadual  composta

pelo vencimento básico, ou seja, pelo piso salarial, acrescido das remunerações e

dos  adicionais  pertinentes  à  carreira  desses  professores.  Fica  aqui  a  nossa

solidariedade a todos os professores, parabenizando-os pela importante assembleia

que se realiza em Ouro Preto. No tempo que me resta, Sr. Presidente, quero falar de

coisas boas, da nossa Presidenta, que é mineira legítima, que morou muitos anos em

Minas Gerais.  A nossa Presidenta  Dilma Rousseff  só deixou de morar  em  Minas

Gerais em função da contingência histórica da ditadura militar, mas é ela uma digna

mineira,  que  muito  bem  hoje  representa  o  Brasil  como Presidenta  da  República.

Completados os 100 primeiros dias de governo, a Presidenta Dilma iniciou, logo em

seguida, uma viagem de cinco dias à China, no Oriente. Ela trouxe boas notícias para

o Brasil. A sua viagem resultou na assinatura de mais de 20 convênios com a China e

também  em  convênios  importantes  para  a  venda  de  aviões  da  Embraer.  Foram

celebrados contratos de venda de 35 aviões da nossa empresa brasileira, a Embraer.

Foram  também  celebrados  convênios  para  ampliar  o  comércio  com  a  China,

especialmente  o  da  carne  suína.  Isso  é  importante  para  os  agricultores,  para  as

granjas produtoras de carne suína no Brasil.  Também ampliamos os convênios da

política de satélites em órbita. China e Brasil já colocaram três satélites em órbita e

colocarão mais dois. Isso é muito importante. A Presidenta Dilma, nessa viagem, teve

a firmeza de mostrar que o Brasil vai combater de forma altaneira a política da guerra

cambial,  que é prejudicial ao comércio mundial e ao Brasil.  Precisamos, junto aos

países integrantes do Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, estabelecer

um mercado de melhores condições. Então, a Presidenta Dilma, que nesses 100 dias

já ofereceu grandes serviços e realizações para o nosso país, mais uma vez, traz a

boa notícia de bons investimentos para Minas Gerais e para o Brasil. Sr. Presidente, é

isso o que povo quer. Queremos boas notícias, consequentes, que trazem resultados
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concretos para melhorar a vida do povo brasileiro. Parabéns, Presidenta Dilma, pelos

100 primeiros dias de governo, que estão dentro das nossas expectativas. Temos a

certeza de que, a cada dia, o Brasil melhorará ainda mais.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria muito ter o otimismo do

Deputado Carlin  Moura em relação ao nosso país,  e torcemos muito  para que o

governo federal se lembre de Minas Gerais. Governo este, Deputado Rômulo Viegas,

meu irmão, que gastará R$33.000.000.000,00 com um trem-bala. É muito dinheiro

correndo na velocidade da bala, mas, para o metrô de Minas Gerais, nada; para a

BR-381, para levar a nossa Vale do Rio Doce, na Barra do Cuieté, nada. Queria ter

esse  mesmo  otimismo  do  nosso  Deputado  Carlin  Moura.  Sr.  Presidente,  vou

apresentar um requerimento, porque a “Folha de S.Paulo” traz hoje uma reportagem

sobre os gastos do governo do PT e do PMDB com publicidade. O interessante é que

os valores destinados a cada veículo de comunicação não são disponibilizados, para

preservar a estratégia de negociação de mídia, promovida anualmente pela Secom

com esses veículos. Desnudar esses valores contraria interesse público uma vez que

implicará perda de capacidade de negociação. O governo federal não quer contar a

quais rádios está dando dinheiro. O governo federal não quer contar a quais TVs está

dando dinheiro. O governo de Minas vai mostrar para onde está indo o dinheiro do

contribuinte de Minas Gerais. Mas faremos um requerimento. Se a “Folha de S.Paulo”

conseguiu  as  informações,  quem sabe a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

consegue tirar esse segredo do PT e do PMDB: contar à população aonde está indo o

seu dinheiro. Sabemos que R$33.000.000.000,00 estarão indo para o trem-bala de

São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e, enquanto isso, os 27km do nosso metrô

estão  parados.  Temos  esses  números  que  são  realmente  impressionantes.  Lula

gastou mais que Fernando Henrique com publicidade, cerca de 70% a mais que o

PSDB. Agora,  temos aqui a Oposição apresentando um requerimento e querendo

saber como é gasto o dinheiro de publicidade do governo do Estado. Mas o PT e o

PMDB  não  querem  contar  como eles  gastam  dinheiro.  Sabemos  que  é  dinheiro

demais. O ex-Presidente Lula - o PT - gastou em oito anos R$10.304.000.000,00 com

propaganda. No entanto,  não conseguimos saber  para quem eles deram dinheiro.

Quem sabe o nosso professor, o ventríloquo dos bonecos, nos ensine onde é que foi
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gasto  esse  dinheiro.  Foram  R$10.000.000.000,00,  professor.  Foram

R$10.000.000.000,00, ventríloco. Fale com seus bonequinhos para eles explicarem

onde o governo federal gastou R$10.304.000.000,00 com propaganda em oito anos.

Esse valor daria para fazer 400Km de linha de metrô em Belo Horizonte, duplicar a

BR-381 até Governador Valadares, fazer o rodoanel da região metropolitana, fazer

350.000 casas populares e arrumar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Pois bem,

apresentaremos um requerimento para sabermos onde o PT e o PMDB colocaram

R$10.000.000.000,00. Parece que o governo do PT e do PMDB perdeu espaço na

mídia, nos jornais, mas as propagandas na TV receberam mais, e há muito dinheiro

que foi  para a  internet.  Alguns “blogs”  também estão  carimbados,  recebem muito

dinheiro. Imaginem que as TVs se mantêm como receptoras da maior parte do bolo.

Cerca de 61%, em 2003, e 64% em 2010. No entanto, não sabemos quais são essas

Tvs.  Já  estou  finalizando,  Sr.  Presidente,  pois  também  aguardo  ouvir  o  Líder,

Deputado  André  Quintão.  Os  jornais,  emissoras  de  rádio,  revistas  e  “outdoors”

perderam receita, o contrário da internet e do cinema. Talvez o cinema tenha ganhado

por causa do filme do Lula. Não pude assistir a esse filme, que passou nos principais

cinemas do País, mas sei que foi gasto um bocado de dinheiro também. Não sei se

foi dinheiro captado na Lei Rouanet ou se o filme do Lula entra aqui nesse bolo. O

que sei é que cinema, internet e mídia exterior certamente avançaram muito. Carro de

som, mobiliário urbano e TVs em aeroportos, entre outros, ganharam muito espaço de

publicidade do governo federal. Portanto, também estamos encaminhando, por meio

do Líder Bonifácio Mourão, um requerimento para que o governo federal explique

onde gastou R$10.000.000.000,00 em oito anos, com propaganda. Será que foi em

Minas Gerais e não sobrou nem um pouco para o nosso metrô, para a BR-381, para o

Anel  Rodoviário  e  para  o  Rodoanel?  Sr.  Presidente  e  Deputado  André  Quintão,

desculpem-me por ter extrapolado o tempo. Muito obrigado.

O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  ouvi  atentamente  alguns

pronunciamentos  na  tarde  de  hoje  e  fiquei  com  um  certo  receio  de  todos  nós,

principalmente de alguns Deputados, estarem incorrendo em um grave erro ao fazer

coro com um tipo de argumento pelo qual a ausência de votações em Plenário possa

significar uma espécie de omissão ou até desleixo da Assembleia Legislativa. Fico
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muito  à  vontade  para  dizer  isso,  principalmente  quando  imputam  à  Oposição  os

motivos dessa não votação. Gostaria de lembrar, e até repito que fico à vontade, que

são várias indicações do próprio governo para serem votadas. E, ao que me consta,

não houve mobilização da base de governo para proceder a essas votações. Esse é

um primeiro aspecto. Não cabe à Oposição formar quórum de votação para projetos

do governo. Isso é pedir demais à Oposição. Por outro lado, já estamos antecipando

determinadas  questões  à  base  do  governo  para  que  os  projetos  possam  se

desenrolar com mais celeridade. Nessa linha de agilizar a pauta e aproveitando a

presença de várias lideranças, Deputados atuantes do governo, até mesmo da área

que vou mencionar, gostaria de mencionar que temos aqui 18 indicações e, depois, já

entramos no Projeto de Lei nº 6/2011, que trata de segurados do Funatec, um fundo

existente. Já apresentei, nesse projeto, duas emendas corretivas de um equívoco que

espero que alguém me explique. No final do ano passado, aprovamos, por amplo

acordo da Casa, Deputado Rômulo, um projeto pioneiro no Brasil, que transforma o

Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  em  lei.  O  Governador  Anastasia

sancionou  esse  projeto  na  íntegra,  transformando-o  na  primeira  lei  do  País  a

oficializar o Suas. Paralelamente, o Governador lançou o Piso Mineiro de Assistência

Social,  que transfere recursos, fundo a fundo, para os Municípios. Vejam bem, foi

uma construção de todos: Oposição, governo,  Assembleia Legislativa. No entanto,

passados exatamente sete dias da sanção do Governador, uma lei delegada revogou

o artigo que permitia  que os Prefeitos  utilizassem o recurso  transferido pelo  Piso

Mineiro para contribuição no pagamento das equipes de referência dos centros de

referência de assistência social. Então, me pergunto: Como o governo sanciona uma

lei no dia 11 de janeiro, e, sete dias depois, uma lei delegada revoga um artigo dessa

lei? Mudou a lei, mudou a Constituição? Sr. Presidente, levantei essa questão no dia

do fórum democrático. Já se passaram dois meses. Uma das principais propostas do

caderno da Assembleia de resoluções do fórum democrático é esta: permitir que os

Prefeitos utilizem os recursos. Então há um projeto de lei aqui que trata de fundo.

Apresentei  a  matéria  pertinente,  mas,  sinceramente,  não  ficarei  aqui  de  braços

cruzados, para depois, como disse o Deputado Rômulo, apanharmos da mídia e de

vários segmentos, que dizem que a Assembleia não atua, que não faz as coisas.
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Então já estou me antecipando, dizendo que essa questão precisa ser resolvida. Esse

projeto de lei estará aqui em discussão. Se necessário for, discutirei por 6 horas esse

projeto. Buscarei convencer o governo de que não adianta estabelecer o Piso Mineiro

de Assistência Social se o Prefeito não puder utilizar o recurso para pagamento de

pessoal. A Lei Complementar nº 91/2006, de uma assessoria jurídica de onde quer

que seja, permite que fundos de ação continuada remunerem prestação de serviço.

Há orientação no plano nacional; há uma lei que o Governador Anastasia sancionou,

mas alguém, mais realista do que o rei recomendou essa revogação na lei delegada.

Então,  se  for  para  fazer  isso,  pelo  menos,  assuma.  Avise:  “Não  vamos  aprovar;

vamos derrotar em Plenário”, porque é mais justo do que, no período de dois meses,

não explicitar para nós qual o fundamento para o não acolhimento dessa proposta.

Repito: a lei foi sancionada em janeiro, e, sete dias depois, a lei delegada revogou um

artigo sancionado pelo próprio Governador.  Então, estou avisando aos Líderes de

governo que, se necessário, farei obstrução enquanto não se resolver essa questão

do pagamento de pessoal pelos Prefeitos no âmbito do Suas. Já faz dois meses que

cobramos um posicionamento, por meio da assessoria da Maioria nesta Casa, mas

não tivemos resposta. Que fique claro que não faço isso para denegrir a imagem da

Assembleia nem para atrasar os trabalhos, mas esse é um mecanismo que temos

para atingir objetivos nobres para o povo de Minas Gerais. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extrarodinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2011, EM

22/3/2011

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Bonifácio  Mourão  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
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número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião

desta  Comissão.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente “ad hoc”, Deputado Bonifácio Mourão,

determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação  aos  Deputados  e  convida  o

Deputado Duarte Bechir para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se

a  eleição  do  Deputado Rômulo  Viegas  para  Presidente  e  do  Deputado  Bonifácio

Mourão para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente “ad hoc” proclama

o resultado da eleição e declara empossado como Presidente o Deputado Rômulo

Viegas,  que  assume a  direção dos  trabalhos  e  dá  posse ao  Deputado  Bonifácio

Mourão como Vice-Presidente. O Presidente designa como relator o Deputado Duarte

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Rômulo Viegas, Presidente - Bonifácio Mourão - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr.

Agostinho Patrus Filho, Secretário de Turismo, publicado no “Diário do Legislativo” de

7/4/2011; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva comunicando que sua ausência nesta

reunião se deve ao fato de estar participando de audiência pública da Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  em Caldas. O Presidente acusa o

recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  481/2011,  em  turno  único,  para  cuja  relatoria
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designou  o  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  e  informa que  estão  presentes  nesta

reunião os Srs. Ignacio Martínez-Castignani, Diretor do Instituto Cervantes de Belo

Horizonte, e Amâncio Marcos, do “Jornal Turismo de Minas”. Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 213/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Tenente Lúcio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária  a  fim  de  debater  a  política  tributária  estadual  e  nacional  para  as

cooperativas  de  agricultores  familiares,  catadores  e  outros  pequenos  produtores.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Vanderlei Miranda. 

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

18/4/2011

Às  14h14min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério

Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara

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

aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

violação  dos  direitos  de  artistas  mineiros  que  participaram  da  montagem  do

espetáculo "Cordel Épico Nordestino", produzido pela empresa Taboca Produções e

Eventos.  A seguir,  comunica  que será  realizada reunião  de  audiência  pública  em

19/4/2011, às 19 horas, no Teatro, para debater o tema proposto pela Campanha da

Fraternidade  de  2011  -  “Fraternidade  e  a  vida  no  planeta”  -,  e  que  convidou  a
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Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  participar  do

evento. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

José Dias Guimarães de Almeida, Diretor da Ordem dos Músicos, representando o Sr.

Sylvio Francisco do Nascimento, Presidente do Conselho Regional de Minas Gerais

da Ordem dos Músicos; Bernardo Mata Machado, Coordenador-Geral de Relações

Federativas e Sociedade, da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da

Cultura; Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério

da Cultura; as Sras. Ângela Mourão, representante do Movimento Cena e assessora

do Vereador  Arnaldo  Godoy,  da Câmara Municipal  de Belo  Horizonte;  Magdalena

Rodrigues,  Presidente  do  Sindicato  dos  Artistas  e  Técnicos  em  Espetáculos  de

Diversões do Estado de Minas Gerais - Sated-MG -; o Sr. Rômulo Duque de Azevedo,

Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais;  a Sra.

Maria de Lourdes Tavares, artista de dança; os Srs. Makely Oliveira Soares Gomes,

Presidente da Cooperativa da Música de Minas;  e João Pereira das Neves Filho,

diretor da montagem "Cordel Épico Nordestino" e autor teatral, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 174/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a comemoração do Dia Estadual do Vigilante.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1,  que apresentou. Agora, vem o projeto a este órgão colegiado para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XV, combinado

com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação 

O  Projeto  de  Lei  nº  174/2011  tem  como finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  do

Vigilante, a ser celebrado em 20 de junho.

Em sua justificação, o autor da matéria informou que as empresas de segurança

privada surgiram no Brasil na década de 1960 e, atualmente, são mais de duas mil,

que geram cerca de seiscentos mil empregos. Seus trabalhadores, 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 proposta para se homenagearem os vigilantes é

o dia da publicação da referida lei.

O serviço de segurança privada nasceu em 1820, nos Estados Unidos,  quando

Allan  Pinkerton  organizou  um  grupo  de  homens  para  dar  proteção  ao  então

Presidente Abrahan Lincoln,  criando a primeira empresa de segurança privada do

mundo.  No  Brasil,  as  empresas  surgiram  devido  ao  aumento  de  assaltos  a

instituições  financeiras,  com  o  objetivo  de  proteger  patrimônios  e  pessoas  e  de

realizar transporte de valores. Desde então, surgiram os trabalhadores em segurança

privada, sob várias denominações, como vigias, guardiões, rondantes, fiscais de pátio

e  fiscais  de  piso,  que  atuam  em  estabelecimentos  industriais,  comerciais  ou

residenciais.

Em 1983, foi  editada a Lei  Federal nº 7.102,  que dispõe sobre segurança para

estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento

das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de

valores  e  dá  outras  providências.  Em  seus  arts.  15  a  19,  essa  norma  cuida  da

regulamentação da categoria.

Assim, o vigilante passou a ser reconhecido como o empregado contratado para a

vigilância  patrimonial  das  instituições  financeiras  e  de  outros  estabelecimentos,

públicos  ou  privados,  bem  como para  a  segurança  de  pessoas  físicas  e  para  o
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transporte  de  valores  ou  de  qualquer  outro  tipo  de  carga.  Para  o  exercício  da

profissão, é exigido que o interessado seja brasileiro, tenha idade mínima de 21 anos,

instrução correspondente  à  quarta  série  do  primeiro  grau,  obtenha aprovação em

curso  de  formação de vigilante,  em  exame de saúde  física  e  mental  e  em  teste

psicotécnico, esteja em dia com suas obrigações eleitorais e militares e não tenha

antecedentes criminais.

Após enfrentarem uma triagem rigorosa, esses profissionais recebem treinamento

adequado  para  que  possam  auxiliar  as  instituições  responsáveis  pela  segurança

pública, garantindo tranquilidade aos cidadãos.

Por essas razões, consideramos meritória a pretensão do projeto de lei em análise

de destacar o dia 20 de junho em homenagem aos vigilantes.

Cabe  esclarecer,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como finalidade explicitar que a comemoração pretendida

ocorrerá anualmente.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 174/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 581/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei  no 1.075/2007,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual de Defesa da Família. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto ora desarquivado tem por finalidade instituir o Dia Estadual de Defesa da

Família, a ser celebrado anualmente em 15 de maio.

Segundo justificativa do autor, o projeto de lei tem por objetivo chamar a atenção da

sociedade mineira para a importância do núcleo familiar no contexto social. 

Em que pese essa intenção,  cabe ressaltar  que tal  preocupação já resultou na

edição  da  Lei  no 13.218,  de  1999,  que  institui  o  Dia  da  Família  Mineira,  a  ser

comemorado no segundo domingo de agosto.

Sendo  assim,  é  forçoso  reconhecer  que  a  proposição  busca  criar  data

comemorativa  já  instituída pela legislação estadual,  o  que revela,  por  um lado,  a

ausência  de  novidade  e,  por  outro,  sua  desnecessidade,  o  que  compromete  a

aprovação da matéria.

É fundamental que se promova a valorização do núcleo familiar no contexto social.

Contudo, a edição de lei nova não é o caminho mais adequado para esse intento,

mas a implementação da legislação já existente.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 581/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 641/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.259/2011,  tem  por  escopo instituir  o  Dia

Mineiro do Leoísmo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 641/2011 tem por escopo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo, a

ser celebrado, anualmente, no dia 1º de dezembro.

Por se tratar de proposição apreciada por esta Comissão na legislatura passada,

passamos a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente.

Segundo  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar  privativamente

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22; e

aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu art. 30, I. A

competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25, que lhe reserva

as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data específica pode

ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados componentes do

sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo relativamente à matéria em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 641/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 648/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.611/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai José, com sede

no Município de Araçaí.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  648/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai José, com sede no Município de

Araçaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  entidade,  o  §  3º  do  art.  13  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores  e  Conselheiros;  e  o  art.  31  estabelece  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

de caridade reconhecida legalmente como de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 648/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 656/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.319/2007, tem por escopo instituir a Semana

Estadual de Atenção à Saúde Masculina.
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Publicada no Diário  do  Legislativo de 17/3/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  656/2011 tem por  finalidade instituir  a  Semana Estadual  de

Atenção à Saúde Masculina, a ser celebrada, anualmente, na segunda semana do

mês de agosto.

De acordo com seu art. 2º, a Semana tem por diretrizes prestar esclarecimentos,

divulgar relatórios e realizar palestras sobre as doenças que geralmente atingem a

população  masculina,  especialmente  aquelas  relacionadas  com  sedentarismo,

tabagismo e com práticas sexuais.

Por se tratar de proposição apreciada por esta Comissão na Legislatura passada,

passamos a reproduzir os argumentos considerados anteriormente.

Na Constituição da República,  o art.  22  enumera as matérias sobre as quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União; e o art.  30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas. Como a instituição de data comemorativa

não se  encontra  relacionada pela  Carta Magna entre as  de iniciativa  privativa  da

União  ou  do  Município,  infere-se  que  cabe  ao  Estado  membro  legislar  sobre  o

assunto.

Com  referência  à  Constituição  mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo,

do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento.  Portanto,  a qualquer  membro deste

Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no presente caso.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  em  análise  nesta  Casa,  é

necessário suprimir o art. 3º do projeto, que determina a regulamentação da futura lei

pelo Poder Executivo, decorrido o prazo de 60 dias a contar da sua publicação. Esse
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dispositivo é desnecessário, porque, de acordo com o inciso VII do art. 90 da Carta

mineira,  compete  privativamente  ao  Governador  expedir  regulamentos  para  o

cumprimento de novas leis. 

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que

suprime o art. 3º do projeto.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 656/2011 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 3º.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 657/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 657/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  1.209/2007,  tem por  escopo  instituir  o  Dia

Estadual do Vendedor Ambulante.

Publicado no Diário  do  Legislativo de 17/3/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 657/2011 determina que o dia 7 de outubro seja instituído como

Dia Estadual do Vendedor Ambulante. Por se tratar de proposição apreciada por esta

Comissão  na  Legislatura  passada,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos

considerados anteriormente.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,
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todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência  legislativa  própria,  respeitados  os  limites  do  ordenamento  jurídico.  A

delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 da

Carta brasileira. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias que

não se enquadram no campo privativo da União, art. 22, ou do Município, art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

não constitui assunto de competência privativa da União ou do Município e pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Importante esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares do Executivo, do Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  àquela  que  ora

examinamos.  Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é

facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 657/2011 na forma proposta.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 665/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei no 3.178/2009, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Prevenção ao Câncer da Próstata.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  665/2011  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Prevenção  ao  Câncer  da  Próstata,  a  ser  realizada,  anualmente,  na  semana  do

segundo domingo de abril,  Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o objetivo de

esclarecer e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce

dessa enfermidade.

Inicialmente,  é  importante  observar  que  câncer  é  designação  para  neoplasia

maligna, um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento

descontrolado, autônomo e anormal de células que reduzem ou perdem a capacidade

de se diferenciar e invadem tecidos e órgãos como próstata, boca, intestino, pulmão,

colo  de  útero,  estômago  e  pâncreas.  Em  decorrência  disso,  o  diagnóstico  e  o

tratamento têm características específicas para cada caso, mas os cuidados com a

prevenção, a escolha de um modo de vida saudável e as orientações gerais para os

pacientes e familiares são comuns.

Frente à gravidade de todas as faces dessa enfermidade, mais adequado do que

instituir uma semana para o esclarecimento de um único de seus tipos é estabelecer

uma data para a disseminação de informações sobre a prevenção e o combate do

câncer  em geral.  Nesse sentido,  apresentamos o Substitutivo nº  1,  ao final  deste

parecer, que institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer, a ser comemorado

em  27 de  novembro,  para  coincidir  com o  Dia  Nacional  de  Combate  ao  Câncer,

possibilitando a soma de esforços estadual e federal envidados para esclarecer a

população sobre o tema.

Ressalte-se  ainda  que  alguns  dispositivos  do  projeto  de  lei  em análise  contêm

impropriedades e não devem ser mantidos, como o parágrafo único do art. 1º, que

determina a inserção da data no calendário oficial  do Estado,  pois,  devido à sua

inexistência, a data será incluída automaticamente nas atividades do órgão do Poder

Executivo a que o tema seja afeto após a edição da lei.

Com  efeito,  após  a  publicação  desta  lei,  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde

inscreverá  a  data  em  suas  atividades,  com  o  planejamento  das  ações  a  serem

executadas,  sendo  que  as  despesas  decorrentes  dessas  atividades  correrão  por

conta  de  sua  dotação  orçamentária.  Portanto,  é  desnecessário  comando  legal
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indicando  as  ações  que  o  poder  público  deve  realizar,  assim  como referência  à

dotação orçamentária.

Outro  ponto  é a autorização para  que o  Poder  Executivo  celebre  convênios  ou

parcerias, pois, de acordo com o inciso XVI do art. 90 da Constituição do Estado,

essa é uma das competências privativas do Governador. A exigência de autorização

legislativa para esse caso foi declarada inconstitucional pela ADI nº 165, de 1997.

Com relação à análise jurídica, destacamos que a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo, uma vez que a matéria não se insere entre as

reservadas à União, relacionadas no art. 22, nem aos Municípios, no art. 30.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 665/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  de  Prevenção  e  Combate  ao  Câncer,  a  ser

comemorado anualmente no dia 27 de novembro.

Parágrafo único – Na data a que se refere o “caput” deste artigo, serão realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  e  o

tratamento da doença.

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 666/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 37/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio situada no Município de Montes Claros.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  666/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Escola

Estadual Gutemberg Teodoro Penha à escola estadual de ensino médio situada na

Avenida  Perimetral,  2.300,  no  Bairro  Village  do  Lago  II,  no  Município  de  Montes

Claros.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  indicadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,

que lhe faculta tratar  das matérias que não se enquadram no campo privativo da

União nem do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
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nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  pelos  serviços  prestados  à

coletividade,  evento  de  valor  histórico,  efeméride,  acidente  geográfico  ou  outras

referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do  Estado.  Ademais,  o  art.  66  da

Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do

Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo Chefe do Poder

Executivo estadual, a quem cabe a organização da administração pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos a Emenda no 1,

a seguir redigida, que dá à matéria a forma adequada, segundo a técnica legislativa. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 666/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Gutember g Teodoro Penha a escola

estadual de ensino médio localizada na Avenida Perimetral, 2.300, no Bairro Village

do Lago II, no Município de Montes Claros.”.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 718/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 2.449/2008, institui o Dia do Plantio de Árvores

Nativas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Cabe a este órgão colegiado examinar, em caráter preliminar, os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 718/2011 tem por escopo seja instituído o Dia do Plantio de

Árvores Nativas, a ser comemorado, anualmente, em 27 de fevereiro, com o objetivo

de conscientizar a população sobre a importância do ecossistema mineiro e integrar,

às ações já existentes em defesa de sua recuperação, o esforço da sociedade civil,

liderada por órgãos estaduais, especialmente as unidades de ensino, na promoção do

plantio de árvores nativas para arborização das cidades. 

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem sido progressiva nos

meios político, jurídico e social. Dessa forma, o direito ambiental, espécie de direito

fundamental de terceira geração, é hoje um importante instrumento para impedir o

cometimento  de  práticas  danosas  ao  meio  ambiente  e  para  determinar  medidas

compensatórias quando tais práticas forem inevitáveis.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando

competência  legislativa  própria.  À  União  compete legislar  privativamente sobre  as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição  da  República;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua seu art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 718/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 720/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 2.383/208, tem por objetivo instituir o Dia do

Auditor Fiscal da Receita Estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado examinar, em caráter preliminar, os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 720/2011 pretende instituir o Dia do Auditor Fiscal da Receita

Estadual de Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 21 de setembro, data

escolhida para festejar  a categoria por ser Dia de São Mateus, que foi coletor de

impostos.

Com referência  à  atividade  legislativa,  a  Constituição da  República,  no  art.  22,

enumera  as  matérias  sobre  as  quais  a  competência  de  legislar  está  reservada

privativamente  à  União  e,  no  art.  30,  indica  aquelas  que,  por  versarem  sobre

questões  de  interesse  local,  devem  ser  tratadas  pelos  Municípios.  Ao  Estado,

segundo o § 1º do art.  25, ficam reservadas as competências que não lhe sejam

vedadas. Infere-se, à luz dos dispositivos mencionados, que o Estado membro pode

legislar sobre o tema em análise.

No  que  concerne  ao  exame  da  competência  para  deflagração  do  processo

legislativo, esclarecemos que o art. 66 da Carta mineira não relaciona o assunto em
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questão como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos

Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  ou  do  Tribunal  de  Contas.

Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.

No entanto,  cabe-nos destacar  o parágrafo único do  art.  1º  da proposição,  que

determina  que  os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  coordenação  e  pela

implementação  da  Política  Estadual  da  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação

Tributária ficarão incumbidos de realizar e divulgar campanhas e eventos que visem à

valorização do profissional Auditor Fiscal da Receita Estadual junto à sociedade.

De acordo com a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, é

matéria de iniciativa privativa do Governador a criação, a estruturação e a extinção de

secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Dessa

forma, o referido dispositivo, ao criar atribuição para órgãos da administração direta

do Estado, estabelece mandamento que se insere no campo de iniciativa reservada

ao Governador.

Para sanar tal impropriedade, apresentamos a Emenda nº 1, a ser formalizada na

parte conclusiva deste parecer, que suprime o parágrafo único do art. 1º do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 720/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  no 4.456/2010,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual da Agricultura Familiar.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto ora desarquivado propõe que, anualmente, em 24 de julho, comemore-se

no Estado o Dia da Agricultura Familiar, com o objetivo de divulgar e promover essa

atividade, sua importância econômica e social e a necessidade de seu fortalecimento,

conscientizando a sociedade e os formuladores e gestores de políticas públicas a

esse respeito.

Determina ainda a proposição que, na referida data, o poder público poderá, em

parceria com entidades de agricultores e empreendedores familiares rurais, promover

eventos  comemorativos,  feiras,  campanhas  de esclarecimento  e  outras  atividades

para divulgar a agricultura familiar.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  ressalta  a  relevância  da  atividade  e

esclarece  que  a  instituição  da  data  comemorativa,  que  coincide  com  a  data  de

promulgação da Lei da Agricultura Familiar, Lei Federal no 11.326, de 2006, tem por

objetivo  promover  maior  conscientização  acerca  dessa  atividade,  visando  à

elaboração de políticas públicas voltadas ao seu fortalecimento.

O projeto  trata  de  matéria  que se  insere na competência legislativa  do Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em análise.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º

do projeto, com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 742/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo  único  –  No  dia  instituído  por  esta  lei  serão  promovidos  eventos

comemorativos,  feiras,  campanhas  de  esclarecimento  e  outras  atividades  para

divulgação  da  agricultura  familiar,  em  parceria  com  entidades  de  agricultores  e

empreendedores familiares rurais.”.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 745/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  no 2.996/2009,  tem como finalidade instituir  a

Semana Estadual da Adoção.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto ora desarquivado institui a Semana Estadual da Adoção, a ser realizada,

anualmente, na semana que antecede o dia 25 de maio – Dia Nacional da Adoção –,

com  a  finalidade  de  promover  a  reflexão  sobre  o  tema  e  a  conscientização  da

sociedade por meio de debates, palestras e seminários.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República relaciona as matérias que cabem à União, de interesse nacional; o art. 30
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especifica que compete aos Municípios legislar  sobre assuntos de interesse local,

além de suplementar a legislação federal e estadual; o § 1º do art. 25, por fim, reserva

aos Estados membros os temas que não se enquadram no campo privativo da União

ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Observe-se  que  o  art.  66  da  Constituição  do  Estado não relaciona  o  tema em

análise  como de  iniciativa  privativa  da  Mesa da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos

Poderes Executivo e Judiciário,  do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. A

deflagração  do  processo  legislativo  relativamente  à  matéria  por  membro  deste

Parlamento é, portanto, adequada.

Cabe ressaltar que o projeto de lei  em análise possui duas impropriedades. Em

primeiro lugar, estabelece, no parágrafo único do art. 1º, que a Semana Estadual da

Adoção deve culminar no dia  25  de maio.  Entendemos que o ponto máximo das

atividades  propostas  não  deve  ser  determinado  em  lei,  pois  isso  depende  da

conveniência  da  programação  estabelecida,  o  que  pode  variar  de  acordo  com  o

calendário anual.

A  segunda  impropriedade  refere-se  ao  art.  3º  do  projeto,  segundo  o  qual  a

efetivação da Semana da Adoção fica a cargo dos órgãos competentes do Poder

Executivo,  em  consonância  com  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério

Público e as entidades da sociedade civil. Todas as datas comemorativas criadas por

lei são, automaticamente, incluídas no calendário dos órgãos públicos aos quais se

relacionam, não havendo necessidade de determinação expressa na norma com esse

objetivo.

Diante  dessas constatações,  apresentamos o Substitutivo  nº  1,  redigido ao final

deste parecer, que suprime o parágrafo único do art. 1º e o art. 3º do projeto, assim

como faz a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 745/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual da Adoção. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Adoção, a ser realizada, anualmente,

na semana que antecede o dia 25 de maio – Dia Nacional da Adoção. 

Art.  2º  -  A Semana Estadual  da  Adoção  tem  por  finalidade  a  reflexão sobre  a

importância do tema por meio de campanhas, debates, palestras e seminários, e a

conscientização dos interessados sobre o processo de adoção.

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.020/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  o  Lar  dos  Idosos  Joaquim  Cândido  Ribeiro  -  ILpi,  com sede no

Município de Santana do Pirapama.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 25/03/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 747/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro - ILpi, com sede no Município de Santana do

Pirapama. 

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Ressalte-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda a

remuneração aos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores  ou

equivalentes; e o inciso III determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo e com sede no Município de Santana do Pirapama.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 747/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 748/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 748/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.096/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte – Cicec –, com

sede no Município de Belo Horizonte. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  748/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte – Cicec –, com sede no Município de

Belo Horizonte. 
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 27, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 31,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal no 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que tenha, de preferência, o

mesmo objetivo social.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 748/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 750/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.028/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Manancial  da  Vida,  com  sede  no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  750/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Comunitária Manancial da Vida, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  28,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  à  

Sociedade Beneficente Boas Novas. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 750/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 770/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Pedra Viva, com sede no Município de Belo

Horizonte. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  770/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Instituto Pedra Viva, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  36,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 770/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 124/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 99/2007, “altera a Lei nº 10.745, de 25/5/1992,

que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos de vencimento e dos proventos do

pessoal civil e militar do Poder Executivo”.

O  projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuído  às

comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.
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Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame da  proposição  quanto  aos

aspectos  de  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  fundamentado  nos

termos seguintes.

Fundamentação

Inicialmente, é importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na

legislatura anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria no que

tange  aos  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não

houve mudanças constitucionais e legais supervenientes que propiciassem uma nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expresso

anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“A proposição  tem  por  escopo  modificar  a  Lei  nº  10.745,  de  1992,  com  as

alterações posteriores, no que se refere à concessão do vale-alimentação e do vale-

transporte ao servidor público civil do Poder Executivo. Para tanto propõe estabelecer

as localidades onde haverá a concessão desses benefícios, a finalidade e o valor do

vale-transporte, que será o equivalente ao preço da passagem no Município onde o

servidor presta serviço, e o valor do vale-alimentação, por dia de trabalho, além de

prever a regulamentação da matéria no prazo de noventa dias.

Verifica-se  que  a  proposição  trata  de  servidores  pertencentes  aos  quadros  da

estrutura do Poder Executivo, visto que a lei que se pretende alterar dispõe sobre

reajustamento dos vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do Poder

Executivo.

Não obstante a louvável iniciativa parlamentar, a proposição contradiz as alíneas ‘b’

e ‘c’ do inciso III  do art.  66 da  Constituição Estadual,  que conferem competência

privativa ao Governador do Estado para deflagrar o processo legislativo sobre matéria

relativa  à  fixação  da  remuneração  de  cargo  e  função  públicos  dos  órgãos  da

administração direta, autárquica e fundacional e ao regime jurídico dos respectivos

servidores públicos. Remuneração é o somatório das várias parcelas pecuniárias a

que faz jus o servidor.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, reiteradamente, que

padecem de vício de inconstitucionalidade formal normas estaduais que desrespeitam

a prerrogativa do Chefe do Executivo de iniciar o processo legislativo, e nem mesmo
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a ulterior  aquiescência  do  Governador,  mediante sanção  do projeto de lei,  tem o

condão de sanar esse defeito jurídico radical. Precedentes: Adins 2417/SP, relator:

Ministro  Maurício  Corrêa,  julgada  em  3/9/2003;  2569/CE,  relator:  Ministro  Carlos

Velloso, julgada em 19/3/2003; 2707/SC, relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgada

em 15/2/2006.

Ainda se impõe observar que a proposição não atende às normas estabelecidas na

Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente pelo fato de resultar em aumento da

despesa com pessoal, sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na

LDO (arts. 16 e 17)”.”

Oportunamente, cabe ressaltar decisão recente do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  confirmando  a  liminar  concedida,  por  unanimidade,  à

Prefeitura  Municipal  de  Vassouras,  ao  julgar  procedente  a  representação  para

declarar  inconstitucional  norma  contida  no  §  5º  do  art.  17  da  Lei  Orgânica  do

Município  de  Vassouras,  acrescentado  pela  Emenda  nº  32/2006  de  iniciativa  do

Legislativo  Municipal.  A  referida  norma,  que  instituiu  o  vale-transporte  para  os

servidores  municipais  acarretou  o  aumento  da  despesa  pública,  vulnerando  o

disposto  no  art.  52  daquela  lei  e  nos  arts.  7º  e  210,  §  3º,  da  Carta  do  Estado.

(Processo nº 2007.007.00002, Acórdão proferido em 20 de julho de 2009).

De todo o exposto, o projeto em análise revela-se inconstitucional, razão pela qual

apresentamos a seguinte conclusão.”

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 124/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Rosângela Reis - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 142/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Almir  Paraca  e  Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.823, de 2008, o projeto de lei em epígrafe
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“declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação

permanente”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende acrescentar inciso ao art. 5o da Lei nº 15.082, de

2004,  para  declarar  de  preservação  permanente  o  Rio  Piranga,  no  trecho

compreendido entre seu encontro com o Rio do Carmo e a Usina Hidrelétrica Brecha.

Segundo os autores, o referido trecho do Rio Piranga é considerado área prioritária

para a preservação da fauna aquática no Estado, além de ser cercado por vegetação

nativa com importante potencial turístico. Ressaltam ainda o compromisso assumido

pelo  País  ao  firmar  a  Convenção  sobre  Diversidade  Biológica,  resultante  da

Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  e  o  Desenvolvimento,

realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Manifestam, enfim, preocupação com o avanço

de  projetos  de  exploração  hidrelétrica  do  rio  em  questão,  pretendendo,  com  a

aprovação dessa proposição, contribuir para impedir esse processo.

Consultada  por  iniciativa  desta  Comissão,  quando  da  tramitação  de  idêntica

proposição  na  legislatura  passada,  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – posicionou-se favoravelmente à aprovação

do  projeto,  registrando,  porém,  a  necessidade  de  que  as  políticas  públicas

relacionadas ao tema dos recursos hídricos tenham por base a compreensão das

bacias hidrográficas como unidades territoriais de planejamento.

Considerando essas informações, passamos ao exame da proposição que incumbe

a esta Comissão de Constituição e Justiça.

Inicialmente,  não vislumbramos óbice à iniciativa  parlamentar  neste projeto,  que

não trata de nenhuma das matérias indicadas no art. 66 da Constituição Estadual.

Verifica-se, por outro lado, que a proposição visa fundamentalmente à conservação
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da natureza e à defesa de recursos naturais, enfim, à proteção do meio ambiente.

Enquadra-se, portanto, no âmbito da competência legislativa do Estado, de acordo

com o disposto no inciso VI do art. 24 da Constituição da República.

É  verdade  que  a  figura  do  rio  de  preservação  permanente  não  encontra

correspondente  na  legislação  federal.  No  âmbito  da  competência  legislativa

concorrente,  todavia,  o Estado é titular  da chamada competência suplementar,  de

modo  que  sua  autonomia  é  limitada  tão  somente  por  eventuais  normas  gerais

emanadas da União.

Ora, a declaração de trecho de rio estadual como de preservação permanente não

contraria disposição da legislação federal. Pelo contrário, segundo o art. 225, § 1º, III,

da Constituição da República, incumbe ao poder público, para fins de promoção do

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, “definir, em todas

as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem

especialmente  protegidos”.  Ademais,  a Lei  nº  15.082 encontra-se  em pleno vigor,

desde 2004, gozando da presunção de constitucionalidade própria das leis.

A  medida  proposta  constitui,  assim,  de  um  perspectiva  estritamente  jurídica,

legítima  expressão  da  autonomia  do  Estado,  sobretudo  por  afetar  bem  do  seu

domínio exclusivo. Já no que toca a conveniência, oportunidade, precisão e possível

efetividade da proposição,  importa  registrar  que à Comissão de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável incumbe o exame do seu mérito.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 142/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Rosângela Reis - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 197/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.191, de 2009, “dispõe sobre a adaptação dos



1478
____________________________________________________________________________

veículos  do  sistema estadual  de  transporte  coletivo  intermunicipal  de passageiros

com dispositivos de acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, aos

obesos, às gestantes e aos idosos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  sob exame torna  obrigatório  que os veículos  do  sistema estadual  de

transporte coletivo intermunicipal de passageiros adotem dispositivos que facilitem o

acesso  das  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  dos  obesos,  das

gestantes e dos idosos.

As  medidas  de  inclusão  previstas  no  projeto  abrangem  a  “reserva  de  espaço

interno, com equipamento de fixação para, pelo menos, duas cadeiras de rodas”, a

“remoção de obstáculos internos que dificultem a passagem das pessoas a quem se

refere” a lei e, finalmente, a “instalação de, pelo menos, dois assentos adequados à

utilização  por  idosos,  gestantes  e  obesos”.  Os  veículos  adaptados  passariam  a

ostentar “identificação sensorial própria” e circulariam em horários fixos, “respeitado o

limite de,  no mínimo, um veículo por  empresa com frota acima de vinte veículos,

atendendo  a  todos  os  Municípios”.  As  adaptações  referidas  seriam  de

responsabilidade das concessionárias de transporte coletivo.

De acordo com o autor, o objetivo do projeto é buscar “amenizar as dificuldades

enfrentadas tanto pelas pessoas portadoras de necessidades especiais quanto pelas

pessoas com mobilidade reduzida”.

Inicialmente, cumpre ressaltar a dificuldade decorrente do fato de que as exigências

do  projeto  afrontam  o  art.  22,  XI,  da  Constituição  da  República,  que  prevê  a

competência  privativa da  União para legislar  sobre trânsito e transporte.  Segundo

entendimento do Supremo Tribunal  Federal  -  STF -,  a obrigatoriedade de instalar

equipamentos em veículos automotores encarta-se no domínio legislativo federal, o
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que exclui a competência do Estado membro para o tratamento da matéria. A esse

respeito, por exemplo, o Tribunal deferiu medida cautelar na ADI 3671, em 28/8/2008,

para sustar os efeitos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 3.680, de 2005, do Distrito Federal,

que tornavam obrigatória a provisão de dispositivos redutores de estresse e cansaço

físico a motoristas e cobradores.

Importa ainda destacar que a Lei Federal nº 9.503, de 1997, que instituiu o Código

de Trânsito Brasileiro,  estabelece, em seus arts. 97 e 98, que as características e

condições para registro, licenciamento e circulação dos veículos serão estabelecidas

pelo  Contran  e  que  não  é  permitido,  sem  prévia  autorização  da  autoridade

competente, fazer modificações nas características de fábrica do veículo.

Devemos observar, por outro lado, que a Lei Federal nº 10.098, de 2000, tratando

da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos veículos de

transporte coletivo, determina que sejam observados os requisitos estabelecidos nas

normas técnicas específicas (art. 16). O Decreto nº 5.296, de 2004, que regulamenta

a  referida  lei,  estabelece  que  são  responsáveis  pela  elaboração  de  tais  normas

técnicas as instituições e entidades integrantes do Sistema Nacional de Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial - Sinmetro.

O  Conselho  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  -

Conmetro - editou, então, duas resoluções importantes, que orientam os fabricantes

de ônibus destinados ao transporte rodoviário e urbano em todo o território nacional.

A Resolução nº 4, de 2006, do Conmetro, declara que o atendimento dos requisitos

e especificações da norma técnica ABNT NBR nº 15.320 por parte das empresas

fabricantes de  ônibus destinados ao transporte  rodoviário  coletivo  de  passageiros

configura o cumprimento do estabelecido no referido Decreto nº 5.296. A mencionada

norma prevê a exigência e as especificações de plataforma elevatória e de cadeira de

transbordo,  “equipamento  que  visa  permitir  o  deslocamento  de  pessoa  com

deficiência até o assento a ela destinado” (item 5.4.1). Além disso, a norma dispõe

que o “veículo deve possuir dois assentos reservados e identificados como lugares

preferencialmente destinados a pessoas com deficiência, sinalizados conforme 5.4 da

ABNT NBR 9050:2004,  e preferencialmente  situados no corredor  e  próximos à(s)

porta(s) de serviço, adequada(s) para o embarque e desembarque”. (item 6.2). 
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Tratando-se de ônibus destinados ao transporte coletivo urbano de passageiros, a

Resolução nº 14, de 2006, também do Conmetro, considera cumpridos os requisitos e

critérios de acessibilidade se observadas as regras da norma ABNT NBR nº 14.022,

segundo a qual,  no salão de passageiros, deve haver uma área reservada para a

acomodação, de forma segura, de, pelo menos, uma cadeira de rodas, de acordo

com os critérios e as especificações previstas no item 6.3.

No  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Lei  nº  10.820,  de  1992,  obriga  as  empresas

concessionárias  de  transporte  coletivo  intermunicipal  a  promover  adaptações  nos

seus  veículos,  a  fim  de  facilitar  o  acesso  e  a  permanência  de  portadores  de

deficiência física e também de pessoas com mobilidade reduzida. O § 1º do art. 1º da

referida  lei  estabelece  uma  ampla  definição  de  pessoas  com  dificuldade  de

locomoção, abrangendo, expressamente, o idoso, a gestante, o obeso e aquele com

coordenação motora deficiente. De acordo com a mesma lei, as adaptações previstas

consistem na instalação de elevadores hidráulicos para o acesso à parte interna do

veículo, na colocação de portas largas e na eliminação de obstáculos internos que

dificultem o acesso a portadores de deficiência física, inclusive a usuários de cadeiras

de rodas. Por outro lado, a Lei nº 15.083, de 2004, obriga as concessionárias de

transporte  coletivo  intermunicipal  de  passageiros  a  demarcar  as  duas  primeiras

poltronas  dos  veículos  para  uso  preferencial  de  pessoas  com  dificuldade  de

locomoção temporária ou permanente.

Registre-se que a constitucionalidade da referida Lei nº 10.820 foi questionada por

meio da ADI 903-6, que se encontra pendente de julgamento no STF.

Cotejando as medidas previstas nas leis estaduais mencionadas com as medidas

que se pretendem introduzir por meio do projeto em análise, verifica-se que não há

ainda disposição relativa apenas à reserva de espaço interno, com equipamento de

fixação para, pelo menos, duas cadeiras de rodas. As demais, especificamente as

contidas nos incisos II e III do § 1º do art. 1º do projeto ficam, assim, prejudicadas, por

já estarem contempladas na legislação estadual.

Todavia, a referida reserva de espaço interno colide com as especificações traçadas

nas mencionadas normas ABNT NBR nºs 15.320 e 14.022. Dessa forma, não pode tal

previsão ser introduzida na legislação estadual. Os ônibus destinados ao transporte
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de passageiros, nos níveis federal, estadual e municipal, são fabricados de acordo

com as normas da ABNT, que se fundamentam em norma geral  de proteção das

pessoas portadoras de deficiência, de observância obrigatória por todos os entes da

Federação.  Ademais,  não seria razoável  que as  normas técnicas federais  fossem

reproduzidas  na  legislação  estadual,  porque  elas  precisam  ter  maleabilidade

suficiente para acompanhar as mudanças tecnológicas, ao passo que submetê-las à

demora própria do processo legislativo iria gerar um indesejável engessamento.

Finalmente, quanto à obrigação prevista no projeto em análise de que os veículos

com as adaptações tenham “identificação sensorial própria” (art. 1º, § 2º ), observa-se

que a Lei Federal nº 7.405, de 1985, determina a colocação do Símbolo Internacional

de Acesso em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas

portadoras  de  deficiência,  inclusive  todos  os  veículos  de  transporte  coletivo  que

possibilitem o acesso e ofereçam vagas adequadas ao deficiente.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 197/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 378/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 654/2007, acrescenta parágrafo ao art. 2º da

Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins

de segurança.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. 

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, nos termos do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende alterar a Lei nº 15.435, de 2005, que disciplina

a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança. Propõe-se que seja incluído

parágrafo único no art. 2º da lei com o objetivo de dispensar a afixação de aviso da

existência  de câmera no local,  nos casos em que o sigilo  quanto à utilização de

câmera for imprescindível para a segurança pública. 

A  matéria  já  foi  discutida  por  esta  Casa  na  análise  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.136/2005 e 654/2007. Na legislatura passada, esta Comissão analisou detidamente

a  matéria  ao  emitir  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  654/2007.  Ratificamos  o

entendimento  já  exarado  por  esta  Comissão,  que  transcrevemos  nos  seguintes

termos: 

“É inegável a relevância de que se reveste o monitoramento por câmeras de vídeo

com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade. De fato, tais aparelhos, uma

vez  colocados  de  modo  estratégico  nos  espaços  públicos,  exercem  um  inegável

efeito  intimidativo  sobre  marginais,  devido  à  possibilidade  de  serem  identificados

posteriormente,  por  meio  das  imagens  gravadas.  A  lei  apresenta,  pois,  duplo

propósito: preventivo e repressivo. No primeiro caso, busca impedir ou inibir práticas

infracionais; no segundo, incrementa a função repressiva pela facilitação da atividade

de persecução criminal, viabilizando, por meio das imagens gravadas, a identificação

da autoria de atos criminosos.

A Lei  nº  15.435  é  informada  pelos  princípios  da  proteção  da  intimidade  e  da

segurança  pública.  O primeiro  manifesta-se  no  art.  2º,  que torna  obrigatória,  nos

locais em que esteja instalada câmera de vídeo para fins de segurança, a afixação de

aviso da existência de câmera no local, conforme dispuser o regulamento. 

Por outro lado, o princípio da segurança pública é a razão de ser da mencionada lei,

materializando-se  na  possibilidade  de  se  utilizarem  câmeras  de  vídeo  em  locais

públicos  com  fins  de  segurança,  o  que  já  é  dito,  de  modo  expresso,  no  artigo

inaugural do referido diploma normativo.

O  que  se  pretende  com  a  proposição  em  exame  é  relativizar  a  exigência  da

explicitação do aviso da existência de câmera, introduzindo a previsão legal de que,

em  alguns  casos,  a  afixação  do  aviso  não  será  obrigatória.  E  isto  porque,  em
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determinadas  hipóteses,  o  sigilo  quanto  à  utilização  do  aparelho  de  vídeo  pode

mostrar-se  imprescindível  à  eficácia  do  sistema  de  segurança.  Nos  termos  da

justificação  que  acompanha  o  projeto,  o  ‘aviso  de  existência  da  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 preveniram acerca de sua

imagem. Assim, a câmera registra o ato, mas não registra o autor’. Em tais casos, a

tensão verificada entre a necessidade de proteção da intimidade e a exigência de

mais segurança pública deve resolver-se em favor da última. Note-se que, com a

alteração proposta, não se descura da proteção da intimidade, a qual, tão somente,

deixa de ser absoluta. 

Vê-se, pois, que a proposição, na verdade, não rompe com a tensão que se verifica

entre os dois princípios básicos informadores da Lei nº 15.435, mas redefine-a em

termos tais que, embora a regra geral seja a obrigatoriedade do aviso da utilização de

câmera de vídeo, abre-se a possibilidade de se afastar essa obrigatoriedade diante

da preeminência da segurança pública em situações excepcionais.

Cumpre dizer que o Estado membro se acha autorizado a legislar sobre a matéria,

por força do disposto no art. 144 da Constituição da República, segundo o qual a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Por sua vez, a Constituição mineira dispõe, em seu art. 2º, inciso V, que é

um dos objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a ordem

públicas.  Já  o  art.  10,  inciso  VI,  estabelece  que  compete  ao  Estado  manter  e

preservar  a  segurança  e  a  ordem  públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do

patrimônio.  Evidentemente,  a  proposição  em  exame  objetiva  desenvolver  tais

preceitos constitucionais, conferindo-lhes mais densidade normativa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 378/2011. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 428/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  428/2011,

resultado do desarquivamento do 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/02/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno, bem como à Comissão de Administração Pública, para análise da

matéria nos termos regimentais.

Fundamentação

O conteúdo da proposição em exame foi analisado na legislatura passada, ocasião

em que recebeu parecer favorável desta Comissão de Constituição e Justiça. Como

não houve alteração legislativa ou constitucional que justificasse uma mudança de

entendimento, mantivemos a linha do parecer exarado anteriormente.

A proposta em exame objetiva promover algumas alterações na Lei nº 13.165, de

1999,  que  dispõe  sobre  a  Caixa  Beneficente  dos  ex-Guardas  Civis  e  Fiscais  de

Trânsito de Minas Gerais – CBGC – e dá outras providências.

Uma das modificações propostas incide sobre o § 2º do art. 5º da mencionada lei,

de modo a ampliar de três para quatro anos o mandato dos Diretores. São, ainda,

suprimidos os dispositivos que tratam da gratificação dos Diretores (§§ 3º, 4º e 5º do

mesmo artigo).

Outra alteração incide sobre o art. 7º, que dispõe sobre o Conselho Fiscal. Trata-se

da  supressão  dos  parágrafos  desse  artigo  que  preveem  a  remuneração  pela

participação em reuniões mediante jetom aprovado pela Diretoria.

Por fim, propõe-se alterar o dispositivo que trata da periodicidade da reunião da

Assembleia Geral para eleição da Diretoria. Pela regra atual, tal reunião dar-se-á a

cada período de três anos. Propõe-se ampliar o período para quatro anos.
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Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que foi observado o princípio do

paralelismo das formas, segundo o qual matéria disciplinada em lei estadual há de

ser modificada por outra lei estadual.

De outro lado, inexiste, na espécie, regra instituidora de reserva de iniciativa, de

modo  que  este  Parlamento  acha-se  habilitado  a  deflagrar  o  devido  processo

legislativo sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 428/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 488/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  488/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.286/2008,  “dispõe  sobre  a

proibição  do uso  de telefone  celular  nas  Escolas  Estaduais  do  Estado  de  Minas

Gerais”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. 

O projeto  vem a  esta  Comissão para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame proíbe o uso do telefone celular nas salas de aula das escolas

públicas estaduais. 

É importante destacar que proposição com igual conteúdo tramitou nesta Casa no

ano de 2008, tendo a matéria recebido parecer pela inconstitucionalidade. Como não

houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado
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anteriormente e reproduzir a seguir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“Atualmente, em virtude do avanço desse tipo de telefonia, a facilidade de acesso a

tais aparelhos permite que adolescentes de todos os segmentos sociais disponham

de um  celular.  Além disso,  muitos  pais  estimulam os  filhos  a  ter  telefone celular,

visando a  monitorá-los  de  uma forma mais  intensa,  o que se  faz  necessário  em

consequência da violência social, que muito cresceu nas últimas décadas. No que

respeita ao projeto em exame, comungamos com as preocupações do autor,  pois,

realmente, o uso de telefone celular perturba o trabalho educativo desenvolvido nas

salas de aula. Se, no entanto, o problema persiste, não é por falta de norma jurídica –

uma vez que a matéria já se encontra disciplinada na Lei  Estadual nº 14.486,  de

9/12/2002  –,  mas  de  sua  implementação.  O  art.  1º  da  referida  norma  dispõe  o

seguinte:  ‘Art.  1° –  Fica  proibida  a  conversação  em  telefone  celular  e  o  uso  de

dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas’. Por esta

razão,  na  medida  em que a proposição em tela  não inova a  ordem jurídica,  fica

evidente a sua antijuridicidade”. 

Conclusão

Pelas  razões  aduzidas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 488/2011. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 603/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 603/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.154/2010,  dispõe  sobre  a  gratuidade de

passagem  intermunicipal  para  crianças  portadoras  de  câncer  que  necessitam  se

deslocar para outro Município para tratamento, bem como para o seu acompanhante,

no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas



1487
____________________________________________________________________________

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em tela visa a conceder gratuidade, em ônibus de linhas intermunicipais

no Estado, a crianças portadoras de câncer. 

Segundo  consta  da  justificação  da  proposição,  os  parlamentares  são

reiteradamente  procurados  por  cidadãos  cujos  filhos,  acometidos  pelo  câncer,

necessitam buscar tratamento médico em localidades distantes de sua residência, o

que frequentemente se mostra impossível dada a precária condição financeira dos

familiares.

Conforme bem se sabe, a garantia de prestação dos serviços de saúde a toda a

população está consagrada no texto da Constituição da República:

“Art.  196  -  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Percebe-se,  portanto,  que  o  texto  constitucional,  ante  a  importância  de  que  se

reveste a prestação do serviço de saúde, lhe deu especial atenção, fazendo com que

sua prestação seja efetivada pelo poder público por meio do Sistema Único de Saúde

- SUS.

No âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  8.080,  de  1990,  dispõe  sobre  a

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, entre os quais o SUS. Nos termos do art. 4º, “caput”, combinado

com seu §1º, da lei supracitada, o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde,

prestados  por  órgãos  e  instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais  da

administração  direta  e  indireta  e  das  fundações  mantidas  pelo  poder  público,

incluídas  as  instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais  de  controle  de

qualidade.
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Com  propriedade,  a  garantia  do  direito  à  saúde  abrange,  necessariamente,  a

possibilidade  de  acesso  aos  locais  onde  são  realizados  os  tratamentos  médicos

pertinentes, seja no Município em que o paciente reside, seja em outro Município.

Trata-se de consequência que decorre imediatamente do princípio da universalidade

de acesso à saúde. 

Percebe-se, portanto, que o escopo da proposição está imediatamente ligado ao

direito fundamental à saúde, de competência legislativa concorrente do Estado, nos

termos  do art.  24,  XII,  da Constituição da República.  Ocorre  que o  Ministério  da

Saúde editou a Portaria n° 55, de 24/2/99, que prev ê, justamente, o Tratamento Fora

do Domicílio - TFD -, cujos arts. 4º e 7º determinam:

“Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo,

terrestre  e  fluvial,  diárias  para  alimentação  e  pernoite  para  pacientes  e

acompanhante,  devendo  ser  autorizadas  de  acordo  com  a  disponibilidade

orçamentária do município/estado.

Art.  7º  -  Será  permitido  o  pagamento  de  despesas  para  deslocamento  de

acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê

da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.”. 

Diante  dessas  informações,  constata-se  que  já  se  encontra  resguardado  aos

enfermos, sejam eles crianças ou não, o direito a transporte intermunicipal gratuito

caso o Município em que residam não tenha os recursos médico-hospitalares para

seu tratamento.

Além disso, o transporte de enfermos encontra previsão, também, na Lei nº 18.021,

de 2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  para  os  anos  de  2008  a  2011.  A  referida  legislação,  no  Programa

Governamental nº 044 - Regionalização, Urgência e Emergência, prevê a Ação nº

4.081, cujo objeto é o Sistema Estadual de Transporte em Saúde. Conjuntamente, o

mesmo instrumento normativo prevê R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a

serem gastos no âmbito estadual para a efetivação da finalidade ora mencionada.

Percebe-se,  portanto,  que  o  objetivo  a  que  se  volta  a  proposição  já  tem

mecanismos para sua concretização. Ademais, cumpre observar que, nos termos do

art.  198  da  Constituição  da  República,  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde

integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
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Neste ponto, a Lei Federal nº 8.080, de 1990, determina, no art. 16, III, “a”, que

cabe  à  direção  nacional  do  SUS,  exercida  pelo  Ministério  da  Saúde,  definir  e

coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, na

qual se insere o tratamento contra o câncer. À direção estadual cumpre, nos termos

do art. 17, XI, do mesmo texto legal, estabelecer normas, em caráter suplementar,

para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde.

Percebe-se, portanto, que aos Estados cabe normatizar matérias como a tratada no

projeto apenas de forma suplementar à União, que já expediu a Portaria nº 55, que

prevê, justamente, o transporte de pacientes e acompanhantes.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 603/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 667/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 38/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade alterar o art. 1º e o anexo

da Lei nº 17.987, de 30/12/2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem  agora  a  este  órgão colegiado,  a  que  compete  examiná-la  preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

A Lei nº 17.987, de 30/12/2008, autoriza o Poder Executivo a doar à União uma

área de 3.600m², situada na Rua Guarapari, 1.355, no Bairro Santo Elói, no Município

de  Coronel  Fabriciano,  a  ser  desmembrada  de  um  terreno  com  área  total  de
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22.500m², registrado sob o nº 40.603, do Livro 2 no Cartório de Registro de Imóveis

da  Comarca  de  Coronel  Fabriciano,  para  a  construção  do  Fórum  da  Justiça  do

Trabalho daquela Comarca.

Em virtude de divergências referentes aos dados do imóvel, não foi possível efetivar

o desmembramento da área e a transferência de domínio pretendida.

Para resolver esses problemas, o Projeto de Lei nº 667/2011 dá nova redação ao

art. 1º da Lei nº 17.987/2008, indicando que o referido bem está localizado junto ao

Bairro Santo Elói, no Distrito de Senador Melo Viana; e ao Anexo, que identifica a

parte  a  ser  desmembrada,  para  retificar  o  nome  da  Rua  José  Gomes  Ferreira,

localizada na lateral direita do imóvel.

Cabe destacar  que a  proteção  do interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera

o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  conforme  determinam  o  art.  18  da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, há sempre a

existência de salvaguarda, encontrada nas cláusulas de destinação e reversão. 

Como a modificação a ser implementada pela proposição em análise não altera as

disposições da Lei nº 17.987 que asseguram o atendimento do interesse público, não

há óbice à sua tramitação nesta Assembleia. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 667/2011 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 781/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  110/2007,  “autoriza  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a assumir a estrada

que menciona”.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo autorizar a autarquia DER-MG a assumir

o controle e a manutenção da estrada que liga o Município de Ninheira ao Município

de São João do Paraíso. Essa autorização abrange todos os atos  administrativos

necessários à efetivação do controle e da manutenção do trecho da estrada de que

se cogita.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  esta  Comissão,  ao  apreciar  projetos  de  lei

semelhantes, reiteradas vezes já se manifestou pela inviabilidade jurídica da medida

que preconizam, não obstante a alta relevância do problema que visam a solucionar.

Com efeito, não se pode admitir que lei estadual autorize o Executivo a apoderar-se

de bem público municipal com o fito de mantê-lo, ainda que o Município o desejasse.

Admitir tal possibilidade seria violar a autonomia política, administrativa e financeira

do Município consagradas na Constituição da República, ponto essencial do sistema

federativo  brasileiro.  Ora,  a  cooperação  entre  os  entes  federados  opera-se,

normalmente,  por  meio  de  convênios  e  consórcios  administrativos  livremente

pactuados entre os interessados.

No que tange especificamente à proposta de estadualização ou encampação do

trecho em  questão,  esclareça-se  que,  desde 2005,  tramitam  nesta  Casa projetos

voltados para essa finalidade. Para exemplificar, mencionem-se os Projetos de Lei nºs

2.096/2005 e 110/2007, ambos de iniciativa do citado parlamentar. Como não houve

alteração constitucional  posterior  que justificasse posicionamento  diferente,  somos

conduzidos a manter, nesta peça opinativa, o mesmo entendimento apresentado na

ocasião:

“A Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a autarquia DER-MG, disciplina as formas
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de cooperação desta entidade com os Municípios e demais entidades públicas ou

privadas, assim dispõe em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:

‘Art. 3º – Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-MG:

(...)

III  –  executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,  implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem

sob sua jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as

entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,

nos termos da legislação própria;

VIII  – articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo, com entidades

públicas e privadas, para integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,

bem  como  estabelecer  e  implantar  políticas  de  educação  para  a  segurança  de

trânsito nas rodovias;

X  –  cooperar,  técnica  e  financeiramente,  com  o  Município  em  atividades  de

interesse comum, integradas nas respectivas competências;’.

Verifica-se, pois, que o DER-MG pode e deve cooperar com os Municípios, seja

executando  diretamente  o  serviço  de  manutenção  de  rodovias  municipais,  seja

prestando apoio técnico ou financeiro, bastando, para tanto, que Estado e Município

se articulem e celebrem convênio nesse sentido.

Portanto, além de ser desnecessário autorizar a citada autarquia a promover tal tipo

de ajuste, uma vez que a lei de que se cogita já prevê os mecanismos de cooperação

entre o Estado e os outros entes federados, deve-se acrescentar que não cabe ao

Legislativo  autorizar  o  Executivo  a  celebrar  convênios  de  qualquer  natureza,

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 165/5, por meio da qual se impugnou o inciso XXV

do art.  62 da Carta mineira, que submetia a celebração do referido instrumento à

aprovação prévia deste Parlamento.

Por outro lado, cabe ressaltar que é a própria Constituição que estabelece os casos

em  que  determinados  atos  do  Executivo  dependem  de  autorização  prévia  do

Legislativo, visto que o assunto diz respeito a relacionamento entre os Poderes do

Estado. Para exemplificar, a criação ou extinção de empresa pública ou de sociedade

de economia mista pelo Executivo depende de autorização desta Casa por meio de
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lei  específica, consoante prevê o art.  14, § 4º,  II, da Carta mineira. Igualmente,  a

aquisição  de  bem  imóvel,  a  título  oneroso,  necessita  de  autorização  legislativa,

conforme dispõe o ‘caput’ do  art.  18  da  citada Constituição.  Da mesma forma,  a

abertura  de  crédito  suplementar  ou  especial  pelo  Executivo  ou  pelo  Judiciário

depende de prévia autorização legislativa desta Casa, nos termos do art. 161, V, da

Carta  Política  mineira.  Nesses  casos,  o  instrumento  normativo  que  legitima  tais

comportamentos do Executivo é a lei formal aprovada no Parlamento.”

Ressalte-se que a Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  que dispõe sobre a estrutura

orgânica  da  administração  pública  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  não  alterou  a

natureza das atribuições do DER-MG, que continua dispondo da atribuição de zelar

pela conservação, reforma e manutenção de rodovias estaduais.  O art. 247, II,  da

mencionada lei prevê explicitamente a competência dessa autarquia para “executar,

direta e indiretamente, as atividades relativas a projetos, construção e manutenção de

rodovias e a outras obras e serviços delegados”. 

Para sintetizar, o DER-MG não depende de autorização expressa desta Casa para

assumir o controle e a manutenção de estradas municipais, pois tal prerrogativa está

condicionada à celebração de acordos ou ajustes entre as entidades interessadas,

normalmente por meio de convênio.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 781/2011.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Rosângela Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 812/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 324/2007, “dispõe sobre a obrigatoriedade das

instituições bancárias instalarem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento

ao público”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, foi o projeto distribuído a esta
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Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art.  102, III,  “a”, do Regimento Interno, bem como às Comissões de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Fundamentação

A proposição em comento já foi apreciada por esta Comissão quando da tramitação

do Projeto de Lei nº 324/2007. Somos levados a acolher, na íntegra, os argumentos

expendidos pelo relator do projeto naquela oportunidade, conforme abaixo transcrito,

uma vez que não houve alteração de ordem constitucional ou legal que modificasse o

entendimento sobre a matéria.

“O  projeto  em  tela  pretende  compelir  os  estabelecimentos  bancários  a  adotar

medidas que proporcionem mais conforto aos usuários dos seus serviços. Conforme

consta na justificação do projeto, as instituições financeiras, embora façam pesados

investimentos em tecnologia,  continuam sem tomar  providências  para  tornar  mais

cômoda a permanência dos consumidores em suas dependências. Daí a necessidade

de  obrigar  esses  estabelecimentos  a  instalar  sanitários  e  bebedouros  para  uso

público nas agências e nos postos de atendimento. Tal obrigação, entretanto, já se

encontra prevista na Lei nº 14.235, de 26/4/2002, cujo art. 4º é claro ao estabelecer

que “o estabelecimento bancário é obrigado a instalar banheiro e bebedouro para os

clientes”. É bem verdade que a referida disposição legal não tem sido cumprida pelos

agentes financeiros no Estado, situação que motivou o pedido de providências, por

parte  do  Movimento  das  Donas  de  Casa  e  Consumidores  de  Minas  Gerais,  ao

Ministério  Público,  órgão  encarregado  da  proteção  e  defesa  do  consumidor  no

Estado. Remanesce, contudo, na proposta original, a perspectiva de aprimoramento

das normas que regem o atendimento público aos usuários dos serviços bancários,

na  parte  que  diz  respeito  à  adaptação  dos  bebedouros  e  dos  sanitários  para  o

atendimento  às  pessoas  com deficiência  física.  A Lei  nº  11.666,  de  9/12/94,  que

estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com 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,  é  aplicável  ao  caso em

análise.  Ocorre  que  a  referida  norma  não  trata  especificamente  das  questões
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relativas aos bebedouros, aos sanitários e aos assentos individuais para clientes dos

estabelecimentos bancários, o que torna passível a formulação do Substitutivo nº 1,

apresentado no final deste parecer. A adoção das medidas constantes no substitutivo,

a propósito, acolhem as idéias dos relatores do projeto quando da tramitação, nesta

Casa, do Projeto de Lei nº 2.221/2005”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 812/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  o  art.  4º  da  Lei  nº  14.235,  de  26  de  abril  de  2002,  que dispõe sobre  o

atendimento a clientes em estabelecimento bancário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - O estabelecimento bancário é obrigado a instalar banheiro, bebedouro e

assentos individuais para os clientes.

Parágrafo único - Os equipamentos a que se refere o “caput” deste artigo deverão

adequar-se às necessidades das pessoas com deficiência física.”.

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 821/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa, o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.681/2009, visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 821/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Ponte Nova o imóvel com área de 25.500m², situado nesse

Município, registrado sob o nº 14.018, a fls. 282 do Livro 3-T, sob o número de ordem

39.481, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

Cabe ressaltar, inicialmente, que, na legislatura anterior, o Governador do Estado

enviou  a  esta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  3.972/2009,  anexado  à  proposição  ora

analisada por tratar de matéria idêntica, embora, no projeto do Chefe do Executivo, a

autorização seja  dada ao Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do  Estado de

Minas Gerais – DER-MG –, autarquia que detém a propriedade do imóvel.  Assim,

podemos considerar que o Poder Executivo está de acordo com a transferência de

domínio pretendida pelo projeto de lei  em análise, não sendo necessário requerer

nova manifestação por meio de diligência.

Com relação à análise jurídica, o art. 18 da Constituição mineira estabelece que a

transferência  de  patrimônio  do  Estado,  ainda que para  outro  ente  da  Federação,

somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  além  da  referida  autorização,  a

existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse  propósito,  o

parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel destina-se a promover a

regularização  fundiária  da  área,  na  busca  de  melhorias  para  as  condições  de

habitabilidade no Município de Ponte Nova.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que autoriza o

DER-MG a doar o imóvel que especifica e acrescenta dispositivo ao projeto prevendo

a reversão do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 821/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG – autorizado a doar ao Município de Ponte Nova imóvel  com área de

25.500m² (vinte e cinco mil e quinhentos metros quadrados), situado nesse Município,

registrado sob o nº 39.481, a fls. 282 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Ponte Nova. 

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à regularização

fundiária. 

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo

o prazo de cinco anos contados lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. 

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 40/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 40/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac

-, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 40/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - de Coronel Fabriciano, com sede nesse Município.
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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 - de Coronel Fabriciano, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Elismar Prado.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/4/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Paulo  de

Almeida Quintão, ocorrido em 6/4/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA EM 20/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - André Quintão - Arlen Santiago - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Duarte Bechir  - Elismar Prado - Ivair Nogueira - Liza Prado - Maria Tereza Lara -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

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

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

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  26,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

12/4/2011

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeuzinho  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina a debater, em audiência pública, as políticas de financiamentos e incentivo ao

esporte em Minas Gerais, discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o

recebimento  de  ofício  do  Prefeito  Municipal  de  Coronel  Murta,  Sr.  Heleno Jardim

Moutinho, publicado no “Diário do Legislativo”, de 7/4/2011. A Presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Kátia  Lúcia  Moreira  Lemos,

professora da Escola de Educação Física da UFMG, e os Srs. Alexandre Massura

Neto, Subsecretário de Estado Esportes e da Juventude, representando o Deputado

Braulio Braz, Secretário de Estado de Esportes e Juventude; e Welington de Souza,

Presidente  da  Associação  Mineira  das  Federações  Esportivas  e  da  Federação

Mineira de Ciclismo, que são convidados a tomar assento à mesa.  O Presidente,

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais;

logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Ulisses Gomes em que solicita a realização de visita

da Comissão ao Centro  de Treinamento  e  ao  Estádio  de  Varginha,  em 2/5/2011;

Elismar  Prado  e  Sebastião  Costa  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência pública, em conjunto com a Comissão de Cultura, a fim de promover o

debate acerca dos Projetos de Lei nºs 106 e 408/2011, que criam as campanhas de

incentivo  à  arrecadação  de  ICMS  e  ampliação  do  acesso  da  população  às

manifestações artístico-culturais,  e de participação social  no incremento da receita

tributária estadual; e da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (2) em que solicita

seja convidado o Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais para prestar

esclarecimentos  relativos  à  ausência  de  repasse  do  lucro  líquido  resultante  da

exploração da Loteria  Estadual  para  o  Fundo de Assistência  à  Educação  Física,

Esporte Especializado e Futebol Amador - Faefa -, conforme previsto no art. 4º, III, da

Lei nº 6.265, de 18/12/73; e seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Esportes e

Juventude, solicitando a inclusão do Município de Coronel Murta no Programa Saúde

na Praça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares,  agradece  a  participação  dos  convidados  e  os  valiosos  subsídios

prestados,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Fabiano Tolentino - Gustavo

Perrella. 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

João  Vítor  Xavier,  João  Leite  e  Paulo  Lamac  (substituindo  o  Deputado  Ulysses

Gomes,  por  indicação  da  Liderança do Bloco Minas  sem Censura),  membros  da

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

Viana, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/4/2011:  ofícios  da  Sra.

Theresa Cristina Alonso de Souza, do Centro de Recuperação Resgatando Vidas de

Juiz de Fora, e do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa

Econômica  Federal.  O  Deputado  João  Leite  retira-se  da  reunião.  Registra-se  a

presença do Deputado Célio Moreira. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 601/2011 é retirado da pauta

por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento do Deputado Zé Maia em que solicita seja realizada reunião

para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à

demonstração e  à  avaliação,  por  parte  do  Poder  Executivo,  do  cumprimento  das

metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao último quadrimestre de 2010
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e ao primeiro quadrimestre de 2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 20 de abril de 2011.

João Vítor Xavier, Presidente - João Leite - Ivair Nogueira - Sebastião Costa.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

13/4/2011

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,  Zé

Maia e Elismar Prado (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da

Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa

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

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

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica o recebimento  da  seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011: ofício do Sr. José

Adão da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Frutal. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Liza Prado e do Deputado Doutor Viana em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Educação,

para  se  discutir  a  violência  nas  escolas;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos

Deputados  João  Leite,  Zé  Maia  e  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicitam  seja

realizado ciclo de debates para se discutir a violência nas escolas; do Deputado Zé

Maia  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  e  ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para o término da construção

da sede da 4ª  Cia.  Independente  da  Polícia  Militar,  bem como a  implantação de

postos policiais  em Fronteira e Planura,  nas vias  de acesso à divisa entre Minas

Gerais e São Paulo.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

14/4/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Cássio  Soares,

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

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  André  Quintão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

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

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

o  recebimento  de  ofício  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  solicitando  que  esta

Comissão  não  aprecie  o  Projeto  de  Lei  nº  77/2011  até  a  realização  de  ciclo  de

debates  sobre  o  piso  salarial  regional.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 935, 948, 953, 963, 966, 973 e 978/2011 (Deputado André

Quintão); 922, 923 e 971/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 926, 937, 941, 947, 954,

957,  964,  967  e  972/2011(Deputado  Cássio  Soares);  925,  936,  955,  969  e

975/2011( Deputado Delvito Alves); 924, 940, 952, 970, 976 e 980/2011 (Deputado

Luiz  Henrique);  938,  949,  962  e  977/2011  (Deputada  Rosângela  Reis);  e  950  e

965/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. São retirados de pauta os seguintes projetos de lei,

atendendo-se  a  requerimentos,  aprovados  pela  Comissão,  dos  Deputados

mencionados entre  parênteses:  367 e 382/2011 (Deputada Rosângela Reis);  106,

108, 111, 114, 166 e 188/2011 (Deputado André Quintão);  14, 16, 101 e 124/2011

(Deputado Elismar Prado); e 368, 599, 603 e 695/2011 (Deputado Bruno Siqueira).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

113/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 519/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Bruno Siqueira); 664/2011 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado

Sebastião Costa);  692 e  724/2011,  ambos  na forma do Substitutivo  nº  1  (relator:

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

sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 386/2011 (relator: Deputado Cássio Soares, em virtude

de redistribuição); 394 e 400/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Os pareceres

sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  452,  467  e  500/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser

apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Sebastião Costa, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 672/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado

André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

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

413, 518 e 631/2011, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira);

516/2011 com a Emenda nº 1, 544/2011 na forma do Substitutivo nº 1, e 633/2011

(relator:  Deputado  Cássio  Soares);  521/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);

522/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 582 e

593/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, o

primeiro em virtude de redistribuição).  O Projeto de Lei  nº 430/2011 é retirado da

pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela

Comissão.  Após discussão e  votação,  é  aprovado o parecer  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  528/2011

( relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 430, 639, 640, 649, 652,

653, 655, 658, 660, 703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 715, 733, 734, 735, 738, 739,
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740, 753,  754, 757,  758,  759, 761,  764 e 766/2011; à Secretaria da Casa Civil  e

Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs 677, 678, 686 e 731/2011; ao autor e à

Secretaria  da  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  676/2011.

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis e dos

Deputados André Quintão e Bruno Siqueira em que solicitam seja formulado pedido

de informações ao Secretário de Estado da Saúde sobre a implantação dos centros

de  referência  denominados  Centros  Mais  Vida  nas  macrorregiões  do  Estado,  em

especial sobre ações direcionadas às pessoas portadoras do mal de Parkinson e mal

de Alzheimer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2011

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de João Monlevade os Deputados

Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel,  Anselmo José Domingos e Célio  Moreira,

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

Torres.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,

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

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a debater, em João Monlevade, o projeto de duplicação da

BR-381 no trecho próximo a esse Município. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gustavo Henrique Pradini de Assis e Pastor

Carlinhos, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de

João  Monlevade;  Alexandre  Oliveira,  Supervisor  da  Unidade  de  Contagem  do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT -, representando o Sr.

Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional desse órgão; a Sra. Dorinha

Machado, Presidente da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à Duplicação da BR-
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381;  os  Srs.  José  Maria  Repolês,  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Médio Piracicaba - Amepi -; Hamilton Pablio Lopes, Presidente do

Serviço  Voluntário  de  Resgate  -  Sevor  -;  João  Carlos  de  Oliveira  Guimarães,

Assessor de Comunicação da ArcelorMittal  Monlevade;  Mauro Carvalho, Chefe da

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de João Monlevade; Lucien Marques Cosme,

Provedor  do  Hospital  Margarida  e  Vice-Presidente  da  Associação  Comercial  e

Industrial de João Monlevade - Acimon -; Paulo Tavares Neto, Delegado Regional de

Polícia  Civil  de  João  Monlevade;  o  Maj.  PM  Erasmo  Rodrigues  do  Nascimento,

Comandante da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar, de João Monlevade;

e o Sr. José Narciso Cavalcante Cerqueira, representante da Diretoria de Projetos do

Vale  do  Aço,  do  DER-MG,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Anselmo  José  Domingos  e  Célio

Moreira,  coautores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel, em que pleiteia

seja  solicitado  ao  Ministro  dos  Transportes  e  ao  Diretor-Geral  do  DNIT  que

compareçam às audiências públicas, convocadas por este órgão, que subsidiarão o

processo licitatório das obras de duplicação da BR-381; Anselmo José Domingos, em

que solicita seja encaminhado ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT

pedido de providências para a realização de melhorias no trevo da BR-381 que dá

acesso a Itabira; Célio Moreira (2), em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral

do  DNIT  pedido  de  providências  para  a  construção,  na  BR-381,  de  um trevo  de

acesso  ao  Bairro  Santo  Hipólito,  em  João  Monlevade;  e  seja  realizada  visita  ao

conjunto habitacional do Bairro Palmeiras, em Governador Valadares, para avaliar as

condições das casas construídas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida;

Anselmo José Domingos e Célio  Moreira,  em que solicitam seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de informações sobre o
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cronograma das obras de duplicação da BR-381; e seja encaminhado à Comissão de

Viação e Transportes da Câmara dos Deputados pedido para que solicite o referido

cronograma às mesmas autoridades. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Carlin  Moura, por  indicação da

Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes,

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

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

destina a debater o plano de ação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da

Criança  e  do  Adolescente  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Após,

comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  Sr.  Rafael  Torino,  Diretor  de  Ações

Educacionais  do  FNDE;  do  Sr.  Fernando  Antonio  Brito  Fialho,  Diretor-Geral  da

Agência Nacional de Transportes Aquaviários; do Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira

Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado; e do Sr. José

Francisco da Silva, Superintendente de Avaliação e Qualidade da Atuação do Sistema

de Defesa Social, publicados no “Diário do Legislativo” em 9/4/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do

Deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig - pedido de providências para a implantação da

jornada de 30 horas para os assistentes sociais em exercício naquela entidade, em

razão da aprovação da Lei Federal nº 12.317/2010. A Presidência deixa de receber o

requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  por  não  cumprir  os  requisitos
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necessários. Neste momento, registra-se a presença dos Deputados Carlin Moura e

Fabiano Tolentino. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Maria José Gomes da Costa e Maria Alice da Silva, representante do

Interfóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais e

Secretária Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Minas Gerais; e o Sr. Ananias Neves Ferreira, Presidente do Conselho Estadual

dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Minas  Gerais  -  Cedca  -;  o  Irmão

Salesiano Raimundo Rabelo Mesquita, Articulador da Inspetoria São João Bosco; e o

Sr. Mauro Roberto Ribeiro Pinto, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

suas exposições.  A Presidência  informa que foram recebidos durante a audiência

pública um documento dos membros do Parlamento Estadual com propostas, ações e

metas  da  função  educação  e  outro  contendo  sugestões  para  a  plataforma  de

compromissos de candidatos, entregues pela Sra. Maria Alice da Silva. Abertos os

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

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2011

Às 10h8min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado, membro

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

Prado, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

a constante falta de água no Município de Lagoa Santa, sua má qualidade e o alto

teor de calcário nela encontrado. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Aline Aires de Souza, Vereadora da Câmara Municipal de
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Lagoa  Santa;  Derza  Costa  Nogueira,  Gestora  Ambiental  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas;  e  os  Srs.  Breno  Salomão,  Secretário  de

Planejamento de Lagoa Santa, representando o Sr. Rogério César de Matos Avelar,

Prefeito  desse  Município;  Joaquim  Rufino  de  Carvalho,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Lagoa Santa; Carlos Alberto Barbosa, Genesco Aparecido de Oliveira,

José  Quintino  Marques  e  Roberto  Emerenciano  Pereira,  Vereadores  da  Câmara

Municipal de Lagoa Santa; Clébio Antônio Batista, Superintendente Operacional da

Região Metropolitana de Belo Horizonte da Companhia de Saneamento do Estado de

Minas Gerais - Copasa-MG -, representando o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos,

Diretor-Presidente  da  Copasa;  Fernando  Pereira  Gomes  Neto,  médico;  e  Valdir

Gomes,  cidadão de Vespasiano,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  A

Presidente,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 19 de abril de 2011.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro - Antônio Júlio - Duarte Bechir - Sávio

Souza Cruz.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

19/4/2011

Às 19 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião se destina a debater sobre o tema proposto pela Campanha da Fraternidade

de 2011,  "Fraternidade e  a Vida  no  Planeta"  e a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Eugenio Batista Leite, Professor, Biólogo e Pró-Reitor da PUC-Betim; Eduardo
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Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental do Estado; Adriano de Souza Ventura,

Vereador do Município de Belo Horizonte; Alexandre Aparecido Duarte, Professor e

Biólogo;  Padre  José  Cândido,  Pároco  da  Igreja  São  Sebastião  e  Professor  de

Teologia da PUC-Minas; Padre José Geraldo de Sousa, Pároco da Paróquia Nossa

Senhora  das  Vitórias  e  Santo  Antônio,  de  Ribeirão  das  Neves,  representando  o

Vigário da  Ação Pastoral  Arquidiocesano,  que são convidados  a tomar  assento  à

mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Paulo  Lamac,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

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

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

Registra-se a presença da Deputada Liza Prado (substituindo o Deputado Antônio

Genaro,  por  indicação da Liderança do BPS).  A Presidência  retoma os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta

Comissão  para  discutir  a  matéria  constante  no  Parecer  nº  5.203/2011,  da

Procuradoria  da  ALMG,  qual  seja,  os  termos  da  notificação  ao  Cb.  PM  Roberto

Martins  de  Barros,  no  dia  21/2/2011,  "para  conhecimento  da  instauração  de

sindicância  regular  reservada",  que  o  acusa  de  ter-se  "dirigido  à  Assembleia

Legislativa do Estado, na pessoa do Deputado Durval Ângelo, denunciando supostas

perseguições que estariam sendo perpretadas pelo seu comandante de Companhia

contra o sindicato e sua família;  Durval  Ângelo (9)  em que solicita  seja realizada

reunião de audiência pública desta Comissão para discutir a situação do psicólogo no

sistema  prisional  e  a  promoção  dos  direitos  humanos;  sejam  encaminhados  ao

Comandante-Geral da PMMG, ao Corregedor da Polícia Militar, ao Ouvidor de Polícia

e  ao  Procurador  de  Justiça  Dr.  Epaminondas  Fulgêncio  Neto  (com  atuação  no

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) pedidos de providências para

que apurem denúncias, recebidas por esta Comissão, de abuso de poder e assédio

moral  sofridos  por  policiais  militares  integrantes  do  1º  Pelotão  de  Choque  da

Companhia de Missões Especiais; sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça Militar
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do Estado de Minas Gerais, ao Comando-Geral da PMMG, à Corregedoria da PMMG,

à  Ouvidoria  de  Polícia,  à  Coordenação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias  de Justiça e Defesa dos Direitos  Humanos e de Apoio Comunitário  -

CAO-DH, à Promotoria do 1º Tribunal do Júri, à Associação dos Servidores do Corpo

de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom -, à Associação dos Praças

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais -  Aspra - e ao Centro Social dos

Cabos e Soldados -  CSCS - as notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinária

desta Comissão; seja encaminhado ao Corregedor da PMMG pedido de providências

para ouvir o Ten. Cel.  Newton Antônio Lisboa Junior, Comandante do Batalhão de

Rondas Táticas Metropolitanas - Rotam -, sobre os fatos ocorridos no Aglomerado da

Serra no dia 19/2/2011 e seus desdobramentos; seja encaminhado ao Presidente do

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado,  ao  Corregedor  da  Polícia  Militar,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar, ao CAO-DH, à 1ª Promotoria do Tribunal do Júri

da Comarca de Belo Horizonte e ao Juiz Sumariante do Tribunal do Júri pedidos de

providências  com  relação  ao  processo  administrativo  disciplinar  instaurado  para

apuração  dos  fatos  ocorridos  no  Aglomerado  da  Serra,  no  dia  19/2/2011;  sejam

encaminhadas a Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do

Ministério da Cultura e a Bernardo Mata Machado, Coordenador-Geral de Relações

Federativas e Sociedade da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da

Cultura cópias do processo referente à ação trabalhista interposta pelo Sindicato dos

Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais contra a

empresa  Taboca  Produções  e  Eventos;  sejam  encaminhadas  aos  convidados

presentes à 14ª Reunião Extraordinária desta Comissão, ocorrida em 18/4/2011, bem

como a Eliane Denise Parreiras Oliveira, Secretária de Estado de Cultura, a Rodrigo

Filgueira  de  Oliveira,  Promotor  de  Justiça  e  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio

Comunitário - CAO-DH, a Thaís Velloso Cougo Pimentel,  Presidente da Fundação

Municipal de Cultura de Belo Horizonte, a Jorge Berg de Mendonça, Desembargador

do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais, a Maria Stela Álvares

da Silva Campos, Juíza da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e à Procuradoria

Regional do Trabalho da 3ª Região as notas taquigráficas da referida reunião; seja
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encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que  proceda  à  efetiva  implementação  do  Conselho  Municipal  de  Cultura;  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que se proceda

à efetiva implementação do Conselho Estadual de Cultura em Minas Gerais; Durval

Ângelo e Maria Tereza Lara em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública desta Comissão para discutir a concessão de pensão aos filhos das pessoas

atingidas  pela  hanseníase  no  Estado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2011.

Paulo Lamac, Presidente - João Leite - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO SR. JOSÉ ÉLCIO SANTOS

MONTEZE PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO DER-MG, EM 24/3/2011

Às 9h18min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Gustavo  Valadares,  Adalclever  Lopes  e  Tenente  Lúcio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a proceder a arguição pública do Sr. José Élcio dos Santos

Monteze para o cargo de Diretor-Geral do DER-MG, a apreciar a matéria constante

na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença dos

Deputados Romeu Queiroz, Carlos Mosconi e Duilio de Castro. O Presidente passa a

palavra ao referido candidato para sua explanação. O Deputado Tenente Lúcio passa

a Presidência ao Deputado Bonifácio Mourão, que assume a direção dos trabalhos.

Em seguida, o Presidente passa a palavra aos membros da Comissão, cada um por

sua vez, para que façam os questionamentos, que são respondidos pelo indicado,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência agradece a participação do

Sr.  José  Élcio  dos  Santos  Monteze  e  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos.

Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados Tiago Ulisses, Gustavo

Valadares  e  Adalclever  Lopes.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  dia),

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

apreciação do Plenário.  Submetido a  discussão e votação,  é aprovado,  em turno

único, o parecer pela aprovação da Indicação nº 16/2011 (relator: Deputado Gustavo

Valadares). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Bonifácio  Mourão,  Presidente  -  Tiago  Ulisses  -  Gustavo  Valadares  -  Adalclever

Lopes - Tenente Lúcio.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Luiz  Henrique  e  Elismar  Prado  (substituindo  o  Deputado  Gilberto  Abramo,  por

indicação da Liderança do Minas sem Censura), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

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

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

destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final  e a discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relator o Deputado Luiz Henrique: Projetos de

Lei  nºs  40  e  47/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

aprovados os Pareceres de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs 40 e 47/2011.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Tereza Lara - Célio Moreira.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  de  ofícios  do  Sr.  Antônio  Rogério  Teixeira,  Presidente  da  Câmara
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Municipal de Sete Lagoas, e outros Vereadores do mesmo Legislativo, publicado no

“Diário do Legislativo”, em 9/4/2011; e do Sr. Agostinho Patrus Filho, Secretário de

Turismo, justificando sua ausência na reunião de audiência pública de 14/4/2011. O

Presidente  informa  que  estão  presentes  na  reunião  as  Sras.  Iracema  Barbosa

Marques, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de Uberlândia,

e Kátia Santiago Guimarães, assessora. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado em turno

único,  o  parecer  pela  aprovação na forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  do  Projeto  de  Lei  nº  481/2011  (relator:  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz Carlos Miranda em

que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  com  os

acionistas da Usiminas o futuro da siderúrgica em Ipatinga; Dalmo Ribeiro Silva (2)

em que solicita seja encaminhado ao Ministro da Defesa pedido de providências para

buscar ações para impedir que o corte no orçamento de sua Pasta em 2011 possa

prejudicar a produção da Indústria de Material Bélico do Brasil -  Imbel - em Minas

Gerais; e seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude, no Município de Varginha, para tratar da Copa do Mundo

de 2014; Tenente Lúcio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  no  Município  de

Uberlândia,  para debater temas relativos à Copa do Mundo de 2014. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Vanderlei Miranda. 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 10h15min, comparecem na sede do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
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de Ipatinga os  Deputados  Adalclever  Lopes  e  Celinho do Sinttrocel,  membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior nos termos do art. 120,

inciso  III,  do  Regimento  Interno,  considera-a  aprovada  e  solicita  ao  membro  da

Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina

a  debater  a  modernização  e  ampliação  do  Aeroporto  da  Usiminas  e  comunica  o

recebimento  de  ofício  da  Deputada  Rosângela  Reis  justificando  sua  ausência  na

reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Robson  Gomes  da  Silva,  Prefeito  Municipal  de  Ipatinga;  Nardyello  Rocha

Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ipatinga;  Nívio  Pinto  de  Lima,

Coordenador Regional do DER-MG no Vale do Aço, representando Carlos do Carmo

Andrade Melles,  Secretário  de  Estado de Transportes  e Obras Públicas;  Joaquim

Correia de Melo, Prefeito Municipal de Santana do Paraíso; Sérgio Mendes Pires,

Prefeito Municipal de Timóteo; Afonso Celso Flecha de Lima Álvares, Assessor de

Relações  Governamentais  da  Usiminas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Luiz Carlos Miranda, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário do Legislativo” no dia 7/4/2011: ofício do Sr. José Adão da Silva, Presidente da

Câmara Municipal de Frutal. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

242/2011,  no  1º  turno,  do  qual  designou  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  como

relator. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O

Projeto  de  Lei  nº  247/2011 é  retirado da pauta,  atendendo-se  a requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 174/2011

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria

Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 396 e 418/2011. Submetido a discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 40/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  João  Leite  e

Sargento Rodrigues (3) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social pedido de providências para apurar denúncias de irregularidades praticadas

por servidores do Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia; seja realizada

reunião de audiência pública para debater a implantação de medidas de segurança

na Copa do Mundo e na Copa das Confederações; seja realizada reunião para ouvir o

Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros,

sobre a Operação Carnaval, realizada este ano no Estado; da Deputada Rosângela

Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, no Município de

Ipatinga, para debater a segurança pública na Região Metropolitana do Vale do Aço;

do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, no Município de Engenheiro Caldas, para discutir  a  segurança pública na
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Comarca de  Tarumirim,  em  especial  a  ausência  de  efetivo  policial  e  material;  do

Deputado André Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  com  as  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia, no Município de Juiz de Fora, para debater as condições precárias na

segurança de algumas escolas  da  rede estadual  desse Município,  em especial  a

ocorrência de enfrentamento entre gangues, agressões e a morte de um adolescente.

É  recebido  pela  Presidência  requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros  em  que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  aumento  da

criminalidade na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em especial no Bairro Santo

Agostinho. Logo após, é aprovado o relatório da visita realizada, no dia 24/3/2011, ao

presídio  de  Monte  Carmelo.  Em  seguida,  é  fixado  novo  horário  das  reuniões

ordinárias  para  terça-feira,  às  9  horas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 210/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, “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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a divulgação dos números dos
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telefones  da  Ouvidoria  de  Polícia  nos  veículos  das  frotas  dos  órgãos  oficiais  de

segurança pública. 

Ao analisar  a matéria,  a Comissão de Constituição e  Justiça  concluiu  pela  sua

juridicidade e apresentou um substitutivo, propondo a inserção, na Lei nº 15.298, de

6/8/2004, que criou a Ouvidoria-Geral do Estado, de dispositivo com a previsão de

que  o  número  do  telefone  da  Ouvidoria  de  Polícia  seja  divulgado  também  nos

veículos do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado. 

Esta matéria já foi analisada por esta Comissão na legislatura passada, ocasião em

que se ressaltou que “a criação das ouvidorias de polícia no País é uma conquista da

sociedade.  Está  relacionada  à  consolidação  do  processo  democrático  e  à

organização dos movimentos sociais na área dos direitos humanos. 

Em Minas Gerais, a Ouvidoria de Polícia foi criada pela Lei nº 12.622, de 25/9/97,

alterada pela Lei nº 12.968, de 27/7/98, e, posteriormente reestruturada pela Lei nº

15.298, de agosto de 2004, que criou a Ouvidoria-Geral do Estado. Desde então, a

Ouvidoria de Polícia passou a integrar-lhe a estrutura orgânica como área específica. 

A Ouvidoria de Polícia é um canal aberto com a população. O cidadão pode utilizar

o serviço para fazer reclamações, sugestões, críticas ou elogios da atividade policial.

Também é de sua competência receber denúncia de qualquer pessoa, civil, militar ou

outro servidor público, contra agentes policiais. No caso, a Ouvidoria deve verificar a

pertinência da denúncia e propor aos órgãos competentes as medidas necessárias. É

também  de  sua  responsabilidade  trabalhar  para  o  aperfeiçoamento  dos  serviços

prestados pelas polícias à população, promovendo pesquisas, palestras, seminários e

mantendo, nas escolas e academias de polícia, em caráter permanente, cursos sobre

democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia. As denúncias podem

ser apresentadas pessoalmente ou por entidades ou, ainda, por qualquer meio de

comunicação, inclusive quando o denunciante preferir o anonimato”.

Como alerta o autor da proposição em sua justificativa, muitas denúncias deixam de

ser  feitas  pela  falta  de  conhecimento  da  existência  do  referido  órgão.  Assim,  a

divulgação do número de telefone da Ouvidoria de Polícia certamente pode constituir-

se como mais um canal de diálogo da sociedade com a administração pública, para

que esta tome as devidas medidas para assegurar os seus direitos.
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Vale  ressaltar  que  a  divulgação  de  outros  telefones,  para  que  sejam  feitas

denúncias pela sociedade, tem demonstrado o quanto esse canal pode ser eficaz. 

Por fim, consideramos que a obrigatoriedade de dar publicidade aos números dos

telefones  que  permitem  o  contato  da  população  com  a  Ouvidoria  de  Polícia  e,

consequentemente, facilitem o envolvimento decisivo dos cidadãos no processo de

coleta  de  informações,  sem  dúvida,  contribuirá  para  a  apuração  das  disfunções

cometidas  pelos  integrantes  das  instituições  policiais  e  aumentará  a  eficácia  das

ações de segurança pública no enfrentamento da impunidade. Desta forma, a medida

proposta  configura-se  como  um  aperfeiçoamento  oportuno  e  conveniente  do

ordenamento jurídico mineiro, razão pela qual opinamos por sua aprovação. 

Conclusão

Diante  do exposto,  opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  210/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 444/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 444/2011 altera a Lei nº

19.095, de 2/8/2010, que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de

consumidores para o fim que menciona.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva alterar os arts.  4° e 5° da Lei  n 19.095,  de

2/8/2010, que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores.

Consoante o art. 4°, o Poder Executivo fica autoriz ado a celebrar convênio para que
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a manutenção da lista de que trata a lei  fique a cargo de órgão administrativo de

proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

O art. 5° do projeto em apreço estabelece que a inc lusão de consumidor na lista e

sua consulta à lista não se sujeitarão a pagamento.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que “telemarketing” é

prática de venda direta ao consumidor, não se traduzindo em propaganda comercial,

que é da competência legislativa privativa da União. Assim sendo, essa Comissão

não vislumbrou nenhuma restrição de ordem constitucional  ou legal  ao trâmite do

projeto, no que concerne também à iniciativa parlamentar.

Entretanto, essa Comissão asseverou que, com relação à mudança sugerida no art.

4°, o Poder Legislativo não tem competência para ed itar norma autorizando o Poder

Executivo a firmar convênio, uma vez que tal ato já é de sua competência. Desse

modo,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  substitutivo  retirando  a

alteração do art. 4° e aprimorou a redação do art. 5°.

A lei que se pretende alterar estatui critérios para a prática do “marketing” direto

ativo no Estado, com a finalidade de coibir abuso na prestação desse serviço, cujos

operadores, com frequência, extrapolam a faculdade de oferecer produtos e serviços,

assediando um potencial  cliente.  Afrontam com isso a Lei n° 8.078, de 11/9/90, –

Código de Defesa do Consumidor –, desrespeitando direito básico do consumidor,

previsto em seu art. 6°. O “marketing” direto ativo , constituído pela oferta de produtos

ou  serviços  por  meio  de  ligações  telefônicas,  tem  trazido  desconforto  para  os

usuários dos serviços de telefonia. Na Lei n° 19.09 5, citada, a principal medida é a

instituição da lista pública para registro dos consumidores que não desejam receber

ofertas comerciais por meio de “marketing” direto ativo, a qual foi denominada “lista

antimarketing”, sendo que tal serviço ficou sujeito a pagamento.

O art. 5° do Substitutivo n° 1, com o qual concorda mos, estabelece a gratuidade de

tal serviço. Acreditamos que essa dispensa de pagamento em muito contribuirá para

a eficácia dessa lista, uma vez que mais consumidores terão condições de utilizá-lo.

Entendemos, portanto, que a proposição em apreço merece ser aprovada na forma

do  Substitutivo  n° 1,  que  a  aprimorou,  considerando  que  a  gratuidade  prevista

ampliará  o  universo  de  consumidores  que  desejam  incluir  o  seu  nome  na  “lista

antimarketing”.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 444/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Duilio de Castro - Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Questão de ordem; homenagem póstuma - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.244 a 1.337/2011 -

Requerimentos nºs 488 a 522/2011 - Requerimentos das Comissões de Defesa do

Consumidor  (9),  de  Participação  Popular  (2)  e  de  Transporte  e  dos  Deputados

Rogério Correia e outros e Romeu Queiroz e outros - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Segurança Pública (2), de Direitos Humanos e de Turismo e dos

Deputados Antônio Carlos Arantes e Hely Tarqüínio e Inácio Franco -  Registro de

presença - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Neider Moreira, da Deputada

Maria Tereza Lara e do Deputado Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições -  Decisão da Presidência -  Comunicação da Presidência -

Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  ordem  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Rogério Correia e outros e Romeu Queiroz e outros;

deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Defesa

do  Consumidor  (9),  de  Participação  Popular  (2)  e  de  Transporte;  aprovação  -

Questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência

de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
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Doutor Viana -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Mauri Torres - Neider Moreira - Rogério Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso

-  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -

Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  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)

Atas

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, gostaria de apresentar as condolências

pelo falecimento do Prefeito de Matutina, José Hironiltom Lopes, e de seu pai, Gil

Lopes.  Durante  muitos  anos  convivi  com  o  Prefeito  José  Hironiltom,  honesto,

trabalhador  e grande empresário  na  região  do  Alto  Paranaíba.  Gostaria  que esta

Presidência solicitasse 1 minuto de silêncio em homenagem ao grande Prefeito José

Hironiltom, de Matutina.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - É regimental a solicitação do Deputado Inácio Franco. Faremos 1

minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.
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Deputados, solicito a atenção dos ilustres Deputados desta Casa porque, há alguns

dias, alguns jornais têm questionado a remuneração parlamentar do Poder Legislativo

de Minas Gerais. Disse à jornalista que ideal seria que fizéssemos discussão mais

ampla, até porque parece que o Parlamento é a Geni dos Poderes - não há outra

expressão  para  ser  utilizada  nesta  Casa.  Qualquer  questionamento em relação à

parcela remuneratória de membros dos Poderes só recaem no Parlamento mineiro.

Então, seria bom que convidássemos toda a imprensa mineira para travar um debate

e discutir junto com a sociedade quais são as parcelas remuneratórias que envolvem

os Poderes do Estado de Minas Gerais,  não apenas as do Parlamento. Qualquer

Deputado está disposto a fazer a discussão, mesmo porque a Assembleia Legislativa,

diferentemente de alguns órgãos e poderes, tem tudo publicado no seu “site”. Não só

a verba indenizatória, como também os valores recebidos pelos parlamentares, seja

por meio de jetom, no caso das reuniões extraordinárias, seja por meio do auxílio-

moradia ou através do salário propriamente dito, que é o subsídio fixo. O ideal é que

a imprensa participe de um debate mais amplo, porque não é Assembleia apenas,

enquanto  Poder,  que  precisa  prestar  contas  à  sociedade.  Apresentarei  agora  na

Comissão de Administração Pública o seguinte requerimento, que já conta com três

assinaturas,  e  continuarei  colhendo-as  em  Plenário:  “Os  Deputados  que  este

subscrevem requerem de V. Exa. seja realizada audiência pública para discutir as

parcelas remuneratórias do Poder  Judiciário,  do Ministério Público, do Tribunal  de

Contas, do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. Para tanto requerem sejam

convidadas as autoridades listadas em anexo”. A Deputada Ana Maria Resende apôs

assinatura no requerimento.  O Deputado Hely Tarqüínio  acabou de se manifestar

dizendo que aporá a sua assinatura.  Acredito que está na hora de os Deputados

desta Casa terem a coragem de fazer o debate. Agora, o que não posso aceitar de

parte da imprensa é que apenas o Parlamento seja fiscalizado da forma como está

sendo fiscalizado por determinados segmentos. A Assembleia já vem expondo no seu

“site”.  Resta saber se os demais órgãos e Poderes estão tão claros. A população

precisa entender que, se a Assembleia Legislativa, se os Deputados devem prestar

conta  -  e  devem  porque  isso  é  constitucional  e  legal  -,  não  é  só  a  Assembleia

Legislativa,  mas  também  o  Poder  Judiciário,  o  Ministério  Público.  O  Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais deve prestar contas ao Poder Executivo. Então, é
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importante  que  chamemos  toda  a  imprensa,  todos  os  representantes,  todos  os

representados, o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, e os convidemos

para o debate, na mesma proporção, o Presidente da Assembleia Legislativa, o do

Tribunal  de Contas e o Presidente do Poder Judiciário  em Minas Gerais.  Aí,  sim,

faremos  um  debate.  O  que  não  pode  ocorrer  é  só  a  Assembleia  Legislativa  ser

fiscalizada, apenas e unicamente ela. Portanto acredito que não só eu, mas vários

Deputados  vamos  assinar  o  requerimento  e  apresentá-lo  à  Comissão  de

Administração Pública, que é foro legítimo. Aí, sim, teremos condições de saber se o

Ministério Público recebe diárias, se o Judiciário recebe diárias, se recebe uma outra

parcela extra ou não. Então, é um debate que interessa a toda a sociedade, mas

deve  ser  travado  como um  todo.  Assim  diziam  alguns  filósofos  em  época  muito

remota:  “Política  é  o  exercício  do  poder  sobre  a  coisa  pública”.  Parece-me,  Sr.

Presidente,  que  não  é  apenas  a  Assembleia  ou  os  membros  do  Legislativo  que

exercem poder  sobre  a  coisa  pública.  Há outros  poderes  que  devem,  com  igual

responsabilidade,  prestar  contas  à  sociedade.  Quem  sabe  assim  os  jornais  se

interessam em fazer matérias sobre todos os poderes e aí, sim, poderemos avaliar se

está de acordo ou não, se estão em conformidade com o interesse público ou não os

vencimentos e as parcelas remuneratórias de todos os Poderes. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, evocamos a questão de ordem para

que fique registrada nos anais da Casa a posição do PMN, dos Deputados Duilio de

Castro e Duarte Bechir quanto ao último 21 de abril. Comemoramos, e todo o Brasil já

sabe que Tiradentes foi  um dos mineiros mais importantes da história  deste país.

Nós, do PMN, que temos em Tiradentes o nosso patrono, não poderíamos deixar de

fazer hoje esta homenagem, uma vez que esta é a primeira reunião após 21 de abril,

que  recaiu  na  última  quinta-feira.  Como  era  feriado,  esta  Casa  não  se  reuniu.

Sabemos da importância da história do nosso país. Sabemos quem foram aqueles

que contribuíram de forma brava, destemida. Todos os momentos que lembramos o

passado, especialmente de Minas Gerais, não há como deixar de lembrar Tiradentes,

esse mineiro exemplar. A conjuração mineira, os inconfidentes e nós, que também

somos da mesma região, como Campo Belo, Lavras e São João del-Rei,  quando
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criança, aprendíamos, em nossas lições de casa, a importância que se dá ao dia 21

de abril. Com o passar do tempo, temos notado que, uma vez retirado do currículo

dos alunos das escolas públicas e, até mesmo, das particulares, a organização social

e política do Brasil, conhecida antigamente como OSPB, deixamos de aprender um

pouco  mais  da  história  e  da  vida  daqueles  que,  de  fato,  contribuíram  para  que

pudéssemos viver hoje num País e num Estado que alguns, como Tiradentes, criaram

lá atrás, dando sua própria vida em nome da democracia, da liberdade e da justiça

em Minas Gerais. Portanto, Sr. Presidente, a partir da mobilização nacional que tem

na  pessoa de Tiradentes,  o  seu patrono,  congratulo  o  21  de  Abril  com todos  os

mineiros e faço constar em ata o nosso posicionamento de enaltecer, mais uma vez,

a figura desse mineiro exemplar, que deixou um legado muito importante para Minas,

para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. 

O Deputado Célio Moreira - Formulei uma questão de ordem, Presidente, relativa à

realização no Plenário desta Casa, no dia 29/4/2011, às 14 horas, pela Comissão de

Direitos Humanos, de debate público com a finalidade de discutir o tema mineração e

direitos humanos, com fulcro no art.  102 do Regimento Interno, que especifica as

matérias de competência das comissões permanentes, e na Deliberação da Mesa no

1.728,  de  1999,  que dispõe sobre  a realização de debate  público  no  âmbito  das

comissões permanentes. Os incisos IV, VIII e XVIII do art. 102 do Regimento Interno

estabelecem  como  competências  das  Comissões  de  Direitos  Humanos,  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  e de Minas e Energia,  respectivamente:

“Art.  102  -  (...)  V  -  da  Comissão  de  Direitos  Humanos:  a)  a  defesa  dos  direitos

individuais e coletivos; b) a defesa dos direitos políticos; c) a defesa dos direitos das

etnias, das mulheres e dos grupos sociais minoritários; d) (- Revogada pelo art. 2º da

Resolução  da ALMG nº  5.204,  de  3/7/2002.);  e)  a  promoção e  a divulgação dos

direitos  humanos;  (...)  VIII  -  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável: a) a política e o direito ambientais; b) a preservação da biodiversidade;

c) a proteção, a recuperação e a conservação dos ecossistemas; d) o controle da

poluição e da degradação ambientais; e) a proteção da flora, da fauna e da paisagem;
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f) a educação ambiental; g) os aspectos climáticos; (...) XVIII – da Comissão de Minas

e Energia: a) a política de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos, minerários e

de solos; b) o direito minerário; c) as políticas públicas destinadas ao fomento e à

regulação da cadeia produtiva dos recursos minerais no Estado, da prospecção à

indústria  de  transformação  mineral;  d)  a  política  de  pesquisa,  extração  e

comercialização  de  águas  minerais;  e)  os  assuntos  atinentes  a  estâncias

hidrominerais”. A Deliberação no 1.728, de 1999, estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que

“constitui objeto do debate público a discussão de modo ampliado de assuntos de

interesse público situados no âmbito da competência legislativa e fiscalizadora da

Assembleia e, em especial, na esfera de atuação de cada comissão permanente, de

modo a subsidiar a atuação daqueles colegiados e da Assembleia Legislativa, como

um  todo”.  O  art.  3o da  referida  norma  estabelece,  ainda,  que  a  solicitação  de

realização de debate público deve ser dirigida à comissão permanente a que esteja

afeta a matéria ou tema cuja discussão se propõe. Com base no art. 81, combinado

com o inciso XV do art. 82 do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que decida

esta  questão  de  ordem  relativa  à  extrapolação  da  competência  da  Comissão  de

Direitos  Humanos  ao  realizar  debate  cujo  tema  é  de  competência  conjunta  das

Comissões  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Comissão  de

Minas e Energia. Sr.  Presidente, já tivemos uma reunião com os Presidentes das

Comissões e percebemos que algumas estão extrapolando o trabalho. No entanto,

apresentamos esta questão de ordem porque, conforme a deliberação da Mesa e o

Regimento  desta  Casa,  certamente  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  está  se

excedendo.  Já  as  Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável nunca deixaram de aprovar requerimentos de qualquer

Deputado, que sejam para discutir assuntos na comissão permanente. Seja o tema

que  for.  Portanto,  Sr.  Presidente,  solicitamos  a  V.  Exa.  que  tome  as  medidas

procedentes.

O Sr. Presidente - A questão de ordem levantada pelo Deputado Célio Moreira será

respondida oportunamente. 
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.244/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.084/2010)

Obriga a distribuição da taxa de serviço cobrada por hotéis, restaurantes e similares

aos garçons e demais funcionários das respectivas empresas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigados os hotéis, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, bares

e outros estabelecimentos comerciais similares a distribuir a taxa de serviço cobrada

entre garçons e demais funcionários das respectivas empresas.

Art. 2º – O não cumprimento da determinação descrita no art. 1º desta lei gerará

multa de trinta salários mínimos para o infrator.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O Estado de Minas Gerais é conhecido, nacional e internacionalmente,

como um  polo  de  entretenimento  noturno,  fama  esta  adquirida  devido  à  enorme

qualidade e quantidade de bares, boates, restaurantes e estabelecimentos similares

nos Municípios mineiros, em especial em Belo Horizonte. Entretanto, a classe dos

garçons  de  Minas  Gerais  reclama  que,  em  vários  casos,  os  proprietários  dos

estabelecimentos cobram a taxa de 10% sobre serviços, mas não repartem com seus

empregados. A aprovação deste projeto é de fundamental importância para a classe,

já que visa acabar com o abuso obrigando os empregadores a repartir  para seus

garçons e funcionários a taxa de 10% paga pelos seus clientes.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 270/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.245/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.993/2010)

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz - Ceif -, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz -

Ceif -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O Centro Educacional Infância Feliz - Ceif -, fundado em 25/10/2005, é

uma instituição de direito privado de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

exerce atividades filantrópicas. Desenvolvendo importantes trabalhos na área social,

tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos financeiros, combater a

fome e  a  pobreza.  A documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é

constituída  por  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em

funcionamento regular, estando atendidos, dessa forma, os requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.246/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 157/2007)

Declara de utilidade pública a entidade Obra Nossa Senhora do Rosário, com sede

no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Assistencial  Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A Obra Assistencial Nossa Senhora do Rosário, do Município de Ouro

Fino,  é  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  que  objetiva

promover o bem-estar dos jovens carentes, contribuindo para sua formação moral e

cívica, melhorando sua qualidade de vida e assegurando-lhes o pleno exercício da

cidadania.

Assim, como previsto em seu estatuto social, a entidade, ao realizar atividades de

inclusão social, prestando serviços gratuitos e permanentes, de reconhecido interesse

público, zela pela integridade física e psíquica dos jovens necessitados de Ouro Fino,

resgatando-lhes  a  dignidade.  Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde

7/10/56, ela cumpre todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao título declaratório

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 1.247/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 154/2007)

Institui o Dia Estadual do Vôo Livre e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Vôo Liv re, a ser comemorado anualmente

no dia 2 de setembro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição tem o escopo de instituir o Dia Estadual do Vôo Livre,

como forma de reconhecimento a essa importante modalidade esportiva que se tem

mostrado  eficiente  instrumento  para  evidenciar  o  potencial  turístico  de  diversos

Municípios mineiros, contribuindo para expansão de renda e geração de empregos. É

inequívoca a presença do Estado no cenário nacional do Vôo Livre, especialmente

por encontrar-se em nossas montanhas o ambiente ideal para a prática do esporte,

destacando-se  em  território  mineiro  as  melhores  áreas  do  País  para  o  seu

desenvolvimento.
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De outra  banda,  a  data  sugerida  na  proposição justifica-se por  coincidir  com o

nascimento  do  maior  ícone  do  esporte  nacional  e  um  dos  desbravadores  das

montanhas e céus mineiros, Pedro Paulo Lopes, o “Pepê”, falecido em 1990.

Por  essas  razões,  aguardo  dos  meus  nobres  pares  aprovação  a  esta  nossa

proposição.

- 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 1.248/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.121/2009)

Dispõe sobre  a inclusão do logotipo  do Estado em todos os produtos que dele

recebem subsídios fiscais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas obrigadas a incluir o logotipo do Estado em todos os

produtos que dele recebem subsídios fiscais.

Parágrafo único -  O logotipo a que se refere o “caput”  consiste na bandeira do

Estado, juntamente com a expressão “Produto de mineiro”.

Art. 2º - Esta lei se aplica na comercialização dos produtos a que se refere o art. 1º

dentro do Estado e em sua exportação.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de trezentos e sessenta e cinco dias para dar

cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 4º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei acarretará ao infrator

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: É de suma importância ressaltar o modo como o governo estadual tem

contribuído para a instalação de novas empresas e grupos empresariais em nosso

Estado, por meio de incentivos fiscais, reduzindo-se os custos dos produtos e o preço

para  o consumidor  final,  não só  para  a  população mineira  como também para  o

consumidor em geral, beneficiado pela exportação de produtos para outras regiões do

País e para o exterior.
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Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  maior  dar  ao  governo  do  Estado  o  justo

reconhecimento  pelo  importante  papel  desempenhado na propulsão da  economia

estadual. Para tanto, cria dispositivo que obriga as empresas que recebem subsídio a

divulgar para a população que os produtos adquiridos recebem incentivo do Estado, o

que permite a diminuição de seu custo e beneficia os consumidores mineiros com

preços  mais  amenos.  Além  disso,  essa  ação  incentiva  o  consumo dos  produtos

mineiros, tanto mercado local como no nacional e no internacional.

Diante da relevância do pleito, 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 1.249/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.588/2010)

Assegura a deficientes físicos prioridade de vaga em escola pública próxima da sua

residência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada à pessoa com deficiência física, mental ou sensorial, a

prioridade  de  vaga  em  escola  pública  que  seja  localizada  mais  próxima  da  sua

residência. 

§ 1º - Para efeito desta lei, estabelecimento mais próximo será aquele cuja distância

da  residência  seja  menor  ou  cujo  acesso seja  mais  fácil  por  meio  de  transporte

coletivo. 

§ 2º - Havendo dois ou mais estabelecimentos de ensino considerados próximos,

poderá o deficiente optar por qualquer uma das instituições. 

§ 3º - Para a obtenção da prioridade de que trata o art. 1º, deverão os deficientes

apresentar à instituição de ensino comprovante de residência. 

§ 4° - Consideram-se deficiências, para efeito dest a lei, todas aquelas classificadas

pela  Organização  Mundial  de  Saúde  e  que  necessitam  de  assistência  especial,

decorrentes  de  problemas  visuais,  auditivos,  mentais,  motores  ou  má  formação

congênita. 

§ 5° - As deficiências dos estudantes beneficiados em questão serão comprovadas
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através de laudo médico fornecido  por  instituições  médico-hospitalares  públicas  e

competentes para prestar tal comprovação.

Art. 2º - Nos estabelecimentos de ensino cujo ingresso dependa de teste seletivo,

ficarão os abrangidos por esta lei isentos de realização do referido teste.

Art. 3º - Ficam excluídos da prioridade de que trata o art. 1º os estabelecimentos de

ensino que não possuam as condições necessárias para educação de portadores de

deficiência mental e sensorial. 

Art. 4° - O poder público estadual disporá de um pr azo de cento e oitenta dias a

partir da data de publicação desta lei para se adaptar às suas diretrizes. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Trata-se de afirmação óbvia dizer que os deficientes físicos passam

por  dificuldades  para  se  locomover,  tanto  por  conta  própria  como  utilizando  o

transporte coletivo.  Portanto,  nada mais justo do que a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais reconhecer essa questão e promover tanto a acessibilidade quanto a

educação dos deficientes, principalmente os jovens.

Sendo  assim,  surge  como  possibilidade  viável  e  solucionadora  de  diversos

problemas a reserva de vagas prioritárias para os deficientes em escolas próximas às

suas respectivas residências, conciliando o fomento à educação com a promoção de

medidas que visam minimizar os efeitos das limitações que atingem os deficientes em

nossa sociedade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 91/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.250/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.986/2009)

Dispõe sobre os critérios para realização de leilões de veículos usados por parte do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos Municípios e às entidades
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filantrópicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  50% (cinqüenta  por  cento)  dos  veículos

considerados dispensáveis à composição da frota oficial e apontados para leilão.

Parágrafo  único  -  Para  se  beneficiarem  do  disposto  no  "caput"  deste  artigo,

somente  serão  consideradas  as  entidades  filantrópicas  declaradas  de  utilidade

pública nos termos da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, e que estejam em plena

atividade e devidamente cadastradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social.

Art. 2º - As doações dependerão de avaliação prévia, dispensada a licitação quando

se comprovar sua finalidade e uso de interesse social.

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, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto em epígrafe objetiva atender aos Municípios e às entidades

filantrópicas  mediante  repasse  de  percentual  equivalente  a  50%  dos  veículos

pertencentes ao Estado e passíveis de ser leiloados. Saliente-se que esses veículos,

embora considerados inservíveis para a administração pública estadual, podem muito

bem ser utilizados para a prestação de serviços sociais não apenas por prefeituras,

mas  também  por  entidades  civis  cujas  atividades  tenham  caráter  nitidamente

filantrópico.

Convém lembrar que a legislação estadual atinente às licitações, ao disciplinar a

alienação  de  bens  públicos,  prevê  a  dispensa  do  procedimento  licitatório  para  a

transferência desses veículos a entidades que venham a utilizá-los em programas de

interesse social, o que demonstra a consonância desta proposta com os interesses

maiores da administração pública.

Entendemos, portanto, ser conveniente a aprovação do projeto sob comento, que

procura  efetivar  maior  cooperação entre  o  Estado,  os  Municípios  e  as  entidades

privadas para o desenvolvimento de programas sociais que levam benefícios a toda a

comunidade;  todavia,  devemos  perceber  que entre  o  Estado,  as  prefeituras  e  as

entidades filantrópicas existe  uma coincidência  de  objetivos.  Todos eles  procuram
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aumentar o bem-estar da sociedade.

Dessa forma, o que à primeira vista parece prejudicial ao Estado pode, na verdade,

resultar em grande valia para a população mineira. 

De fato, examinando-se a questão, percebe-se que a prefeitura está mais perto dos

cidadãos, podendo intervir de maneira eficiente para solucionar seus problemas. O

mesmo  pode  ser  estendido  para  as  entidades  filantrópicas,  que  têm  exercido

relevante papel na assistência social aos mais carentes. Além disso, sabemos que os

referidos veículos são vendidos por preços insignificantes.

Pelo exposto, 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 1.251/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.684/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de extintores de incêndio nas escolas

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de extintores de incêndio em todas as escolas,

no âmbito do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A obrigatoriedade abrangerá as escolas públicas e particulares que funcionam

em prédios próprios e as que utilizam imóveis locados ou cedidos.

§  2º  -  A instalação dos  extintores,  bem  como sua manutenção,  obedecerá  aos

critérios de segurança estabelecidos na legislação vigente e em normas técnicas do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto visa a dar maior segurança aos alunos, aos profissionais e

às  pessoas  que  por  ali  transitam,  resguardando  a  integridade  física  dos

frequentadores das escolas e a preservação dos bens móveis e imóveis delas. 

-  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 1.252/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.789/2010)

Institui  o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e

Para-atletas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento

de Atletas e Para-atletas, o qual tem por objetivo proporcionar a todas as pessoas

oportunidades para praticar esportes, de forma a contribuir para ampliar e qualificar

as perspectivas de desenvolvimento da personalidade, do caráter, da sociabilização,

do senso de vida em grupo e das ações conjuntas, inclusive aquelas de natureza

solidária.

Art. 2º - O Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e

Para-atletas desdobra-se em dois Programas, a saber:

I - Programa de Incentivo à Prática de Esportes; e

II - Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas.

Art.  3º  -  O  Programa  de  Incentivo  à  Prática  de  Esportes  é  de  natureza

socioeducativa  inclusiva  e  visa  motivar  e  levar  à  prática  de  esportes  o  maior

contingente  possível  de  pessoas,  de  todas  as  faixas  etárias,  camadas  sociais,

portadoras ou não de deficiências, e sua organização dará especial ênfase a crianças

e adolescentes.

§ 1° - Será organizado o Sistema de Orientação Gera l para que todas as pessoas

participantes recebam instruções quanto às práticas de exercício físicos úteis para o

cotidiano de suas vidas, necessárias para praticar esportes e que são as mesmas

para todas as modalidades de esportes.

§ 2° - As atividades do Programa de Incentivo à Prá tica de Esportes poderão ser

organizadas a partir  das escolas  públicas e particulares,  clubes, espaços públicos

destinados  à  prática  esportiva,  associações  de  bairros,  entidades  voltadas  ao

atendimento de segmentos sociais específicos ou característicos da sociedade.

§ 3° -  Além das ações preparatórias poderão ser org anizados campeonatos nos

âmbitos municipal, microrregional, macrorregional e estadual.

§ 4° -  Todas as modalidades esportivas serão dispon ibilizadas às pessoas com
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deficiência e pessoas da terceira idade, sob orientação de pessoal técnico apto nas

peculiaridades próprias para estas situações.

Art. 4º - O Programa de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas será organizado

e  desenvolvido  a  partir  da  ação de profissionais  habilitados  a  identificar  pessoas

dotadas de potencial atlético a fim de que estas tenham suas aptidões desenvolvidas

com vistas a integrarem equipes de prática de esportes de competição em geral, aí

incluídos os esportes olímpicos ou aqueles estritamente profissionais.

§ 1° - Serão organizados Polos Regionais de Desenvo lvimento de Atletas e Para-

atletas dotados com toda a infraestrutura de instalações, equipamentos, materiais,

alojamento, alimentação, saúde e saúde esportiva, entre outras, incluídos todos os

profissionais necessários a tais atividades.

§ 2° - São condições obrigatórias para o atleta ou para-atleta integrar o Programa

de Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas:

I - estar matriculado em curso escolar regular;

II - frequentar regularmente a escola; e

III - manter todas as notas com média igual ou superior à exigida para aprovação.

§ 3° -  Para que seja cumprido o disposto no parágra fo anterior,  todos os Polos

serão articulados a pelo menos uma escola pública para atender aos atletas e para-

atletas.

§ 4° - Todos os Polos possuirão toda a infraestrutu ra de acessibilidade e tudo o

quanto  mais  necessário  seja  ao  desenvolvimento  dos  para-atletas,  inclusive

profissionais  especializados  em  práticas  paraesportivas  propriamente  ditas,  assim

como todos os especialistas para o suporte necessário a para-atletas.

Art. 5º - Para atingir as finalidades desta lei, o Estado poderá celebrar convênios

com entidades públicas e privadas.

Art.  6º  -  Em  regulamento  o  Poder  Executivo  poderá  estabelecer  política  de

incentivos, mediante bonificação tributária, às pessoas físicas e jurídicas que invistam

no Projeto  Mineiro  de  Prática  de  Esportes  e Desenvolvimento  de  Atletas  e  Para-

atletas, hipótese na qual obedecerá aos seguintes parâmetros mínimos:

I - a bonificação tributária será escalonada e não poderá ser maior que duas vezes

o valor comprovadamente investido pelo beneficiário;
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II - o crédito será representado por um bônus nominativo, transferível por endosso

também  nominal,  emitido  pela  Fazenda  Pública  do  Estado,  resgatável  após

transcorrido o prazo de um ano de sua emissão;

III - o resgate ocorrerá mediante pagamento de obrigações de qualquer natureza

que tenha o titular do bônus para com a Fazenda Pública do Estado.

Art. 7º - Para os fins do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º desta lei, o Estado poderá

celebrar  convênios  com instituições privadas de ensino  com vistas  a instituir  uma

política de bolsa de estudos para os integrantes do Programa de Desenvolvimento de

Atletas e Para-atletas.

Art.  8º - Em até cento e vinte dias da data de sua publicação, esta lei  terá sua

aplicação regulamentada pelo Poder Executivo.

Art.  9º  -  As  despesas com a  execução desta  lei  correrão à  conta  de  dotações

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O sentimento, o pensamento, a conduta, acrescidos da aspiração por

ter e ser, de cada cidadão, constituem a determinante de como sente, pensa, age e

aquilo  que  aspira  ter  e  ser  uma  sociedade.  Assim,  cada  indivíduo  necessita  ser

construído a partir de uma sólida base familiar e social, na qual adquira estruturação

afetiva e moral, bem como a educação e a instrução, que lhe permitam desenvolver

uma harmônica sociabilização. A harmonia e o equilíbrio social não resultarão de uma

ação individual, dos esforços de alguns, ou deste ou aquele currículo escolar. É um

trabalho para todos aqueles que exaltam a união, a solidariedade e a fraternidade

entre os integrantes da sociedade, e não apenas o campo mesquinho e primitivo dos

confrontos, das lutas e dos combates de uns contra os outros, com o objetivo de uma

pessoa impor derrota a outra. Se quisermos um futuro onde o horizonte da sociedade

seja iluminado pela Liberdade e pelo Humanismo, de maneira a inspirar uma vida em

sociedade cultora da Harmonia e da Paz, a permitir que a vida dos indivíduos seja

permeada por Solidariedade, Fraternidade e Justiça, então devemos agir para que

esse futuro seja construído. A sociedade é constituída por pessoas que ao mesmo
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tempo  são  dotadas de talentos,  incapacidades,  aptidões,  limitações,  capacidades,

insuficiências, e assim por diante, razão pela qual devemos ampliar a consciência do

valor social oriundo da diversidade das características que possuem os indivíduos de

uma sociedade. É necessário retomar o fundamento original da sociedade, segundo o

qual  nela  todos  os  indivíduos  contribuem  com  suas  capacidades,  habilidades  e

talentos para que cada um, e a sociedade com um todo, em função de seus objetivos,

se realizem da forma mais ampla possível.

Nada  enseja  a  combinação  de  todos  os  elementos  aqui  alinhados  como

necessários para desenvolver os fundamentos mais saudáveis da vida em sociedade

do que a prática de esportes, onde se somam as características e peculiaridades

específicas de cada participante de forma a constituir  uma única mente em único

corpo em função do objetivo fixado. É exatamente com a finalidade de estimular em

todas as pessoas a prática de esportes, assim como de estabelecer processos de

identificação  de  talentos  esportivos,  para  que  os  talentos  identificados  sejam

desenvolvidos,  tanto  atletas  como  para-atletas,  que  se  objetiva  a  instituição  do

Projeto Mineiro de Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e Para-atletas. A

prática  esportiva  é  fonte  de  grande  contribuição para  a  construção  do  caráter,  o

desenvolvimento da personalidade e a estruturação da consciência social, permitindo

a construção de uma nova ordem social, inspirada na Liberdade, Fraternidade, na

Solidariedade e na Justiça, além dos benefícios diretos para a saúde, a consequente

melhoria  na qualidade de vida  e o afastamento  de inúmeros jovens da senda da

dependência de drogas. Além disso, destaque-se ainda, o potencial econômico de

tais investimentos, considerando-se aí que as atividades esportivas representam uma

massa expressiva das atividades econômicas aqui e pelo mundo, envolvendo toda a

cadeia  produtiva,  sem  contar  a  atuação  de  profissionais  de  todos  os  ramos  de

atividades  -  atletas,  técnicos,  médicos,  fisioterapeutas,  fisiatras,  advogados,

nutricionistas, engenheiros, e tantos outros. A vitória no campo do desenvolvimento

humano  que  alcança  a  sociedade  que  investe  no  desenvolvimento  de  práticas

esportivas e de atletas de competição fará com que ela esteja sempre no topo de

todos os pódios.

Temos, pois, que a proposição em tela consubstancia uma boa possibilidade de se
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porem em marcha as ações dos elementos estruturais indispensáveis para fixar de

forma predominante em cada indivíduo os valores essenciais da vida social, com o

que estará aberto o caminho para a concretização da sociedade por nós almejada.

Por  tudo o quanto  aqui  foi  exposto,  concitamos os membros deste Parlamento a

aprovar este projeto de lei.

- 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 1.253/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.423/2008)

Dispõe  sobre  a  exposição  comercial,  proibição  da  venda  e  utilização  em

estabelecimentos de ensino, da substância soda cáustica, seus similares, e de todos

os demais produtos classificados como nocivos à saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  exposição  para  comercialização  da  substância  denominada  soda

cáustica,  seus  similares  e  de  todos  os  demais  produtos  classificados  como

potencialmente  nocivos  à  saúde  deverá  ser  efetuada  de  forma  que  seu

posicionamento fique fora do alcance de crianças.

Parágrafo único - Entende-se por produtos potencialmente nocivos à saúde aqueles

cujas embalagens e rótulos advirtam sobre sua nocividade no uso, na utilização, na

ingestão,  na  aplicação,  na  inalação,  na  aspiração,  no  manuseio  ou  no  contato

acidental pelo ser humano.

Art. 2º - Fica proibida a venda a menores de 14 anos de todo e qualquer produto

potencialmente nocivo à saúde que possua as características descritas no parágrafo

único do art. 1º.

Art. 3º - É vedada a utilização dos produtos conceituados no parágrafo único do art.

1º nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio.

Art. 4º - A vigilância e a fiscalização para o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º

e 3º serão exercidas distintamente pelos órgãos de vigilância sanitária estadual.

Art.  5º  -  Os infratores das disposições desta lei  ficam sujeitos, sem prejuízo de
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outras sanções, às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição temporária; e

IV - interdição definitiva.

Parágrafo  único  -  Estarão  sujeitas  às  mesmas  sanções  acima  graduadas  as

empresas fabricantes que deixarem de advertir  em seus rótulos e embalagens, ou

omitirem, por qualquer motivo, as propriedades nocivas à saúde dos produtos por

elas fabricados. 

Art.  6º  -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A utilização de  produtos  nocivos  à  saúde em estabelecimentos  de

ensino, ou mesmo dentro das residências, sem critério técnico, é responsável por

inúmeras ocorrências com risco de morte. Esses produtos são disponibilizados ao

consumidor  em  qualquer  estabelecimento  comercial,  estando  expostos  de  forma

visível,  próximos  muitas  vezes  a  alimentos,  e  ao  alcance  das  mãos  de qualquer

criança ou adolescente. Não há nenhuma regulamentação para sua venda, qualquer

criança pode efetuar sua aquisição sem restrições, em qualquer supermercado.

A venda  desses  produtos,  bem  como sua  utilização  pelos  estabelecimentos  de

ensino, é questão de saúde pública, devendo haver a respectiva regulamentação de

sua venda e exposição, com a proibição do uso do referido produto e similares em

ambientes educacionais.

Em defesa da vida e para evitar que casos possam a vir a acontecer no âmbito dos

estabelecimentos escolares,  este  parlamentar  apresenta  esta iniciativa  de  lei,  que

entende de fundamental importância para a segurança das crianças, e espera contar

com o apoio dos Deputados que integram este Parlamento para aprovação.
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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 N° 1.254/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.376/2008)

Torna obrigatória a instalação de medidores de consumo de gás individualizados

nas unidades domiciliares ou de consumo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  instalação  de  medidores  de  consumo  de  gás

individualizados  em  cada  unidade  das  edificações  prediais  verticais  residenciais,

comerciais  ou  de  uso  misto,  mediante  requerimento  do  síndico  ou  responsável,

observado o disposto nesta lei. 

Art.  2º  -  A adaptação  das  instalações  para  a  medição  individualizada  será  de

responsabilidade  do  requerente  e  obedecerá  aos  padrões  e  critérios  técnicos

definidos pelo prestador do serviço.

Art.  3º - Fica assegurado aos consumidores de gás natural ou gás liquefeito de

petróleo  -  GLP -,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  o direito  de obter  a  instalação de

medidores  de  consumo  de  gás  individuais  em  cada  unidade  domiciliar  ou  de

consumo, em edifícios construídos em data anterior à vigência desta lei.

§ 1º - Caberá à empresa fornecedora de gás natural ou GLP a prestação do serviço

de que trata o "caput".

§  2º  -  Quando  constatar  a  impossibilidade  ou  dificuldade  da  instalação  dos

medidores individualizados de consumo de gás, o prestador de serviço de que trata o

§ 1º emitirá documento fundamentado, detalhando as respectivas razões técnicas ou

de outra natureza. 

§ 3º -  O medidor de gás individual  será instalado em local de fácil  acesso para

leitura, manutenção e conservação.

Art.  4º  -  A  manutenção  e  a  conservação  das  instalações  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.
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Art. 5º - Fica garantido o livre acesso do prestador do serviço aos medidores para a

realização dos procedimentos comerciais e operacionais.

Art. 6º - As edificações prediais construídas a partir da data da publicação desta lei

poderão prever, na planta, a instalação de medidores para a aferição do consumo

global de gás e de um medidor por unidade autônoma, para aferição do consumo

individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art.  7º  -  O  poder  público  e  as  empresas  fornecedoras  de  gás  natural  ou  GLP

divulgarão amplamente o direito de que trata o art. 1º, inclusive por meio da inserção

de texto explicativo nas contas mensais, notas fiscais ou documentos de cobrança

encaminhados aos consumidores.

Art. 8º - Sem prejuízo de outras penalidades, o descumprimento do disposto nesta

lei acarretará: 

I - no caso de desrespeito ao direito de que trata o art. 3º, a aplicação à empresa

fornecedora  de  gás  natural  ou  GLP de  multa  de  100  (cem)  a  500  (quinhentas)

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, graduada de acordo com: 

a) o número de unidades de consumo prejudicadas; 

b) a condição econômica da empresa infratora; 

II  -  no  caso  de  inobservância  da  obrigatoriedade  prevista  no  art.  1º,  a  não-

concessão de autorização do projeto ou obra, conforme o caso. 

Art.  9º  -  Para  efeito  de  fixação do preço do  gás,  o  conjunto  das  unidades  de

consumo  de  um  mesmo  prédio  ou  edifício  será  considerado  como  um  único

consumidor,  caso  o  preço  seja  mais  vantajoso  em  razão  do  maior  volume

comercializado.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este projeto  de  lei  ajusta-se aos princípios  que orientam a política

nacional  de  defesa  do  consumidor,  sobretudo  ao  do  reconhecimento  da

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e ao da ação governamental

para proteger efetivamente o consumidor, garantindo a oferta de produtos e serviços

com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
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Entre os direitos básicos do consumidor, incluem-se o de proteção da vida e da

saúde  contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e

serviços considerados perigosos ou nocivos;  e o de 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. 

Isso significa que o consumidor tem o direito de receber produtos e serviços com

garantia  de qualidade e segurança, de modo a resguardar  sua vida e sua saúde.

Ademais,  os  produtos  e  serviços colocados  no mercado devem ser  corretamente

especificados  quanto  à  quantidade,  à  qualidade  e  ao  preço,  de  sorte  que  o

consumidor pague pelo que efetivamente consumir. 

A instalação de apenas um medidor de consumo de gás natural ou gás liquefeito de

petróleo - GLP - em edificações com múltiplas unidades de consumo compromete

esses dois  direitos  básicos  do consumidor.  Por  um lado,  pode-se comprometer  a

segurança,  porquanto  é  inegável  que  o  fornecimento  de  gás  é  uma  atividade

perigosa, o que se agrava pela falta de individualização das instalações de acordo

com a quantidade de unidades de consumo de cada prédio. Por outro, essa prática

tira do consumidor a possibilidade de saber a quantidade de gás que efetivamente

consome. 

Por sua vez, a instalação de medidores individualizados de consumo de gás natural

ou  GLP  garante  maior  segurança  ao  consumidor  e  proporciona-lhe  clareza  e

transparência nas informações quanto à quantidade de gás que efetivamente tenha

consumido.  Essa  é  uma  medida  que  contribui  para  tornar  efetivas  as  garantias

previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC -, instituído pela Lei Federal nº

8.078, de 11/9/90. 

Do  ponto  de  vista  da  constitucionalidade,  compete  ao  Estado  legislar  sobre

proteção  e  defesa do consumidor,  à  vista  do  disposto  no  inciso  V  do  art.  24  da

Constituição  Federal,  que  prescreve  que  compete  à  União,  aos  Estados,  aos

Municípios  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  produção  e

consumo. No âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer normas

gerais sobre a matéria, enquanto aos Estados compete legislar suplementarmente. 
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No que se refere à proteção e defesa do consumidor, a União já editou as normas

gerais, constantes do Código de Defesa do Consumidor. Ao Estado incumbe agora

dispor sobre regras peculiares e suprir possíveis lacunas e omissões da lei federal. A

ausência  de  norma,  na  legislação  federal,  que  disponha  sobre  a  instalação  de

medidores individualizados de gás nas edificações que apresentem multiplicidade de

unidades  de  consumo  é,  sem  dúvida,  uma  omissão,  que  deve  ser  suprida  pelo

Estado.

Os dispositivos constitucionais relativos à competência legislativa, de acordo com a

exegese sistemática, que é, por excelência, o método de interpretação das normas

constitucionais,  devem  ser  considerados  em  conjunto  com  outras  disposições  da

Carta Política da República, quais sejam os incisos II e III do art. 1º, que elegem,

entre  outros  princípios,  a  cidadania  e  a  dignidade  da  pessoa  humana  como

fundamentos da República Brasileira; os incisos I e IV do art. 3º, que prescrevem que

constituem objetivos fundamentais da nossa República, entre outros, construir uma

sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça, sexo, cor ou idade nem quaisquer outras formas de discriminação; e o

inciso XXXII  do art.  5º,  que garante que o Estado promoverá,  na forma da lei,  a

defesa do consumidor. 

Lembre-se, por derradeiro, que a matéria versada neste projeto de lei não se inclui

entre as reservadas à iniciativa do Governador do Estado.

Portanto, o processo legislativo referente ao assunto veiculado por esta proposição

pode  ser  iniciado  por  qualquer  Deputado  Estadual  ou  comissão  da  Assembleia

Legislativa. 

À vista desses relevantes motivos, tanto no que diz respeito ao mérito quanto à

juridicidade da matéria, submeto este projeto de lei à apreciação dos meus nobres

pares, contando, desde logo, com sua imprescindível aquiescência.

- 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 1.255/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.200/2008)

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep -, com sede no Município de São João Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep -, com sede no Município de São João Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas - CSPPM -, com

sede no Município de São João Nepomuceno, é uma entidade civil sem fins lucrativos

e de duração indeterminada.

Destacam-se  entre  suas  principais  finalidades  colaborar  nas  atividades  de

prevenção e preservação da ordem pública, visando a maior eficiência, presteza e

controle de todas as ações na defesa da comunidade local. 

Para tanto, o Conselho busca incentivar o bom relacionamento da comunidade com

as  autoridades,  promove  palestras  e  campanhas  educativas  que  orientam  os

cidadãos na promoção da autodefesa, buscando conscientizar a população para o

espírito de cooperação e solidariedade em prol da ordem pública e do convívio social.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

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 consta em atestado.

Considerando-se a  importância  das atividades  exercidas pela  instituição,  espero

contar com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.256/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.663/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Lagoinha, com sede no

Município de Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Lagoinha,

com sede no Município de Rubim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A Associação Comunitária  da Lagoinha,  com sede no Município de

Rubim, entidade civil  sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caracteres

educacional, cultural e assistencial, visa entre outros objetivos, a promover a melhoria

da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção à saúde,

à educação, ao lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando

ações no campo da assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos

carentes.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  se  encontra  legalmente  amparado  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 consta em atestado.

- 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 1.257/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 495/2007)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  dispositivos  hidráulicos  visando  ao  controle  e  à

redução do consumo de água e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos visando ao controle e

à  redução  do  consumo  de  água  em  todos  os  empreendimentos  imobiliários

destinados ao serviço público, que venham a ser construídos a partir da publicação

desta lei, bem como a substituição gradativa dos atuais equipamentos em reformas

dos prédios existentes. 

§ 1º - Os dispositivos hidráulicos consistem em: 

I - torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para mictórios, acionadas

manualmente e com ciclo de fechamento automático ou acionadas por  sensor  de

proximidades; 

II - torneiras com acionamento restrito para áreas externas e de serviços; e

III - bacias sanitárias com volume de descarga reduzido - VDR. 

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  poderá  adotar  outra  tecnologia,  diversa  da  acima

especificada, desde que possibilite o controle e a redução do consumo de água, em

proporções iguais ou superiores à proporcionada pelos mecanismos indicados por

esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Apesar de o Brasil ser um país com vastos recursos hídricos, tendo,

em seu território,  cerca de 15% da água doce disponível do mundo, a distribuição

espacial desses recursos nem sempre é compatível com as nossas concentrações

populacionais.  Basta  dizer  que 80% de nossa  água doce  estão  concentrados  na

Amazônia,  região  que  abriga  apenas  5%  da  população  nacional.  São  águas

abundantes, mas distantes dos maiores centros populacionais e de produção. Nas

demais regiões, notadamente nas Regiões Nordeste e Sudeste, já convivemos com a

escassez  de  água,  o  que  pode  tornar-se  sério  limitante  ao  desenvolvimento

econômico e social a que aspiramos para o nosso povo.

Se  for  implementado  um  programa amplo  de  universalização  do  abastecimento

público de água, certamente teremos dificuldades em encontrar, em várias regiões do

País, mananciais com água em quantidade e qualidade suficientes para atender à

ampliação da demanda.
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São urgentes, portanto, medidas para evitar - ou pelo menos amenizar - a escassez

iminente de água potável. Entre essas medidas estão, obviamente, aquelas voltadas

para  o  estímulo  à economia  desse precioso líquido  pela  população consumidora,

como  a  adoção  de  sistemas  e  equipamentos  componentes  das  instalações

hidráulicas e sanitárias prediais que, comprovadamente, gastam menos água para

produzir os mesmos efeitos.

Cabe lembrar que, embora o consumo doméstico e comercial de água represente

uma parcela relativamente pequena dos usos humanos dos recursos hídricos - cerca

de 20% das derivações, no Brasil -, sua racionalização e conseqüente redução traz

amplos  benefícios  para  toda  a  sociedade,  reduzindo  a  necessidade  de  novos

investimentos em captações,  estações de tratamento,  estações de bombeamento,

reservatórios  e  adutoras.  Como  a  maior  parte  da  água  distribuída  depende  de

eletricidade  para  ser  bombeada  e  tratada,  ao  economizá-la  estaremos  também

economizando energia elétrica, fechando um ciclo em prol da sustentabilidade de um

dos mais importantes recursos naturais de nosso planeta.

Para promover a economia de recursos hídricos, é fundamental o exemplo do poder

público, empregando, nas instalações de novos edifícios destinados à administração

pública, equipamentos e componentes que proporcionem a maior economia possível

de água potável.

- 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° 1.258/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.988/2009)

Torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra a subtração de incapaz

e  a  troca  de  recém-nascidos  em  maternidades  públicas  estaduais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  As  maternidades  públicas  estaduais  adotar ão  medidas  técnicas  de

segurança eficazes contra a subtração de incapaz e a troca de recém-nascidos em

suas dependências.
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Parágrafo único - As medidas de segurança a que se refere o “caput” deste artigo

compreendem o uso, no recém-nascido, de tarja magnética perceptível a sensores

com alarme, instalados em todas as saídas das maternidades públicas.

Art. 2° - As maternidades públicas ficam obrigadas a coletar, identificar e armazenar

conjuntamente  amostras  de  sangue  da  mãe  e  da  criança,  com  vistas  ao

esclarecimento de eventuais trocas de recém-nascidos.

Parágrafo único - As amostras de sangue serão preservadas por, no mínimo, vinte

anos,  em  condições  de  climatização  que  possibilitem  o  exame  de  ácido

desoxirribonucleico - DNA.

Art. 3° - O Poder Público estabelecerá mecanismos d e incentivo à participação do

setor privado na implementação das medidas de segurança de que trata o art. 1°

desta lei.

Art.  4° -  As  maternidades  terão  o  prazo  de  seis  mes es  contados  da  data  de

publicação desta lei para adotar as medidas nela previstas.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Tendo em vista o grande desenvolvimento tecnológico hoje disponível,

a um custo relativamente acessível, entende-se que devem ser aplicados todos os

recursos  para  evitar  a  possibilidade  de  tão  profundos  traumas  nas  famílias.

Tecnologias até mais sofisticadas vêm sendo utilizadas na sociedade em defesa de

bens patrimoniais,  da segurança doméstica e até de animais. Entendemos, assim,

que  o  emprego  desses  recursos  na  segurança  de  recém-nascidos  é  altamente

justificável. As medidas previstas neste projeto de lei  podem prevenir efetivamente

problemas que podem afligir as pessoas por ocasião de um nascimento na família.

Em relação a troca de bebês em maternidades públicas,  não existem estatísticas

oficiais a respeito do assunto. Sabe-se que a maioria dos casos de troca ocorrem

depois que o bebê deixa a sala de parto e está a caminho da sala de assepsia do

berçário.  Tendo  em  vista  que,  na  maioria  das  maternidades,  ocorre  um  grande

número de nascimentos e que, ao mesmo tempo, no mesmo carrinho, costumam ser
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transportadas várias crianças juntas, pode-se concluir que o risco de troca existe e

precisa ser reduzido. A Constituição Federal estabelece, por meio do art. 24, inciso

XV,  que  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente  sobre  proteção  da  infância  e  da  juventude.  Por  seu  turno,  a

Constituição  Estadual,  no  seu  art.  61,  inciso  XVIII,  determina  que  compete  à

Assembleia  Legislativa  dispor,  com  a  sanção  do  Governador  do  Estado,  sobre

matéria  de  legislação  concorrente,  de  que  trata  o  art.  24  da  Constituição  da

República.  Ressalte-se  que  a  legislação  concorrente  da  União  se  limitará  a

estabelecer normas gerais e a legislação dos Estados terá o caráter suplementar.

Assim, no âmbito da legislação federal, a Lei nº 8.069, de 13/7/90, que contém o

Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, no art. 5º, que nenhuma criança ou

adolescente  será  objeto  de  negligência,  discriminação,  exploração,

violência,crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. No Título I, Dos Direitos Fundamentais,

Capítulo II, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, o art. 17 estabelece

que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e

moral  da  criança  e  do  adolescente,  abrangendo  a  preservação  da  imagem,  da

identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e objetos

pessoais. Por conseguinte, o art. 18 estatui que é dever de todos zelar pela dignidade

da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Por essas razões, solicitamos aos nossos pares o apoio a este 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 1.259/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.476/2007)

Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de

amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,  tenham  fibras  de

amianto na sua composição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2008, o uso, no Estado de Minas

Gerais,  de  produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de

amianto ou asbesto.

§ 1º - Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos minerais

pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila

(asbesto  branco),  e  dos  anfibólios,  entre  eles,  a  actinolita,  a  amosita  (asbesto

marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que

contenha um ou vários destes minerais.

§  2º  -  A proibição a  que se  refere  o  “caput”  estende-se  à  utilização de outros

minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua composição, tais como

talco, vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização será precedida de análise mineralógica

que comprove a ausência de fibras de amianto entre seus componentes.

Art.  2º - A proibição de que trata o “caput”  do art.  1º vigerá a partir  da data da

publicação desta lei  em relação aos produtos, materiais ou artefatos destinados à

utilização por crianças e adolescentes, tais como brinquedos e artigos escolares, e ao

uso doméstico, tais como eletrodomésticos, tecidos, luvas, aventais e artigos para

passar roupa.

Art.  3º  -  É  vedado  aos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,  a  partir  da

publicação desta lei, adquirir, utilizar, instalar, em suas edificações e dependências,

materiais que contenham amianto ou outro mineral que o contenha acidentalmente.

§  1º  -  Estende-se,  ainda,  a  proibição  estabelecida  no  “caput”  do  art.  1º,  com

vigência a partir da publicação desta lei, aos equipamentos privados de uso público,

tais como estádios esportivos, teatros, cinemas, escolas, creches, postos de saúde, e

hospitais.

§ 2º - É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas estaduais e

nas privadas de uso público, da seguinte mensagem: “Nesta obra não há utilização

de amianto ou produtos dele derivados, por serem prejudiciais à saúde”.

§ 3º -  A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais,

industriais e de serviços pela Secretaria de Estado de Saúde ou qualquer outro órgão

estadual  fica  condicionada  à  assinatura  de  Termo  de  Responsabilidade  Técnica,

estabelecido no Anexo I desta lei.
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Art. 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais ou artefatos,

em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como nas atividades de demolição,

reparo e  manutenção,  não será  permitida  exposição humana a  concentrações de

poeira  acima  de  1/10  (um  décimo)  de  fibras  de  amianto  por  centímetro  cúbico

(0,1f/cc).

§ 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis pela execução

de obras de manutenção, demolição, remoção de material, bem como sua destinação

final, que contenham amianto ou em relação às quais haja suspeita de o conterem,

deverão respeitar  as normas técnicas previstas no Código Sanitário do Estado de

Minas Gerais, bem como as disposições contidas na legislação estadual e federal, em

regulamentos,  portarias,  normas  coletivas  de  trabalho  e  em  termos  de  ajuste  de

conduta, pertinentes ao objeto desta lei, que sejam mais restritivas no que concerne

às medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo compreende também as medidas de proteção

aos  trabalhadores  que  de  qualquer  forma  se  exponham  à  poeira  que  contenha

amianto, qualquer que seja o regime de trabalho.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  procederá  à  ampla  divulgação  dos  efeitos  nocivos

provocados  pelo  contato  e  manuseio  inadequados  do  amianto,  bem  como  da

existência  de  tecnologias,  materiais  e  produtos  substitutos  menos  agressivos  à

saúde,  e  promoverá  orientações  sobre  como  proceder  com  a  manutenção  dos

produtos já instalados e usos até sua completa eliminação, incluindo os cuidados com

os  resíduos  gerados  e  sua  correta  destinação  final,  conforme  determinam  a

Resolução nº 348, de 2004, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, e

outros dispositivos legais atinentes.

Parágrafo  único  -  Fica  instituída  a  Semana de Proteção contra  o  Amianto,  que

ocorrerá anualmente na semana que compreende o dia 28 de abril, durante a qual

serão promovidas ações educativas sobre os riscos do amianto, formas de prevenir a

exposição às fibras cancerígenas de produtos já existentes, medidas e programas de

substituição do amianto, bem como sobre a demolição de obras que o contenham,

ainda que acidentalmente, e sua destinação final.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único
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de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais

unidades de saúde,  programas para desenvolver  ações de vigilância em saúde e

assistência especializada que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das

doenças decorrentes do trabalho com o amianto.

§  1º  -  Os  programas  compreenderão  habilitação  técnica  dos  profissionais  e

equipamentos necessários para o desenvolvimento das ações referidas no “caput”

deste artigo.

§ 2º - Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do SUS, pela rede

pública e privada de assistência à saúde, de todos os casos de doenças e óbitos

decorrentes da exposição ao amianto.

§ 3º - Quando requisitado pelo SUS, é obrigatório o fornecimento, pelas empresas

que tenham utilizado o amianto no Estado até a data da entrada em vigor desta lei, de

informações referentes aos empregados e ex-empregados que tenham sido expostos

ao amianto, como nome e endereço completos, cargo ou função, data de nascimento,

data de admissão e, se for o caso, da demissão, data da cessação da exposição,

diagnóstico dos exames clínico e radiológico e prova de função pulmonar, inclusive

exames complementares, se houver.

Art. 7º - A não-observância ao disposto nesta lei é considerada infração sanitária e

sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas no Código Sanitário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Anexo I

Termo de Responsabilidade Técnica

De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei nº ..., de ... de .... de 2007, declaro, sob as

penas  da  lei,  que,  no  estabelecimento  situado  à  ...,  não são utilizados  produtos,

materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou

outros minerais que, porventura, o contenham acidentalmente em sua composição,

tais como talco, vermiculita, pedra sabão etc.

Estou  ciente  de  que,  no  caso  de  demolição  ou  substituição  de  materiais  que
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contenham amianto em sua composição, deverão ser atendidas as normas técnicas

de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

Assinatura do proprietário ou responsável técnico

Justificação: O amianto é um mineral natural encontrado no solo em mais de 30

variedades, das quais apenas seis têm interesse comercial. É utilizado na fabricação

de quase 3 mil produtos em todo o mundo, sendo que a construção civil é o setor que

mais aproveita o material. Telhas, caixa de água, tubos, divisórias, entre outros, são

alguns dos produtos fabricados tendo como base o cimento-amianto.

Estudos científicos já comprovaram, porém, que o uso direto ou indireto do amianto

causa  doença,  como câncer  no  pulmão  (abestose)  e  insuficiência  respiratória.  O

primeiro país a identificar  os problemas para a saúde pública e a tomar medidas

enérgicas  foi  a  França.  O  governo  francês  comprovou  a  morte  de  milhares  de

cidadãos  pelo  contato  direto  ou  indireto  com  produtos  à  base  do  amianto.  Em

decorrência da comprovação, em 1996, proibiu-se, definitivamente, o uso do amianto

e de seus produtos no país. Em decorrência, outros países da Europa, como a Itália,

Suíça, Alemanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, Áustria, Austrália, Espanha,

Finlândia, Israel e Polônia, também tomaram medidas para banir o amianto. A adesão

foi tamanha que a Comunidade Européia decidiu tomar a decisão de banir totalmente

o amianto até o ano de 2005. Até lá, as empresas terão um tempo para se adaptar ao

novo mercado.

No Brasil, os jornalistas Bárbara Gancia e Reali Jr. denunciaram com veemência o

problema, alertando para as conseqüências que certamente já estamos sofrendo em

razão da profusão do uso do amianto entre nós. O Estado de São Paulo, no dia

30/6/99, traz uma importante reportagem sobre o assunto e anuncia que as empresas

instaladas no Brasil, conscientes da tendência mundial, já se mostram preocupadas

em buscar alternativas para substituir o amianto.

O amianto não contamina apenas os trabalhadores que manuseiam diretamente a

fibra natural, mas também a população que utiliza caixas de água, canos, divisórias

ou produtos do segmento automotivo. As fibras quase que invisíveis são aspiradas ou

ingeridas  de  forma  imperceptível.  Como  são  indestrutíveis  vão  se  acumulando,

especialmente no pulmão e com o passar dos anos, em média 20 ou 30 anos, podem
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se transformar em problemas sérios de saúde. Os casos de câncer no pulmão (ou

abestose) e insuficiências respiratórias são mais comuns nas pessoas que trabalham

diretamente com o amianto. Mas, como no Brasil não existem estatísticas oficiais nem

mesmo em relação aos trabalhadores, não existe como provar que o amianto também

é nocivo para a saúde de quem utiliza seus produtos.

De forma ainda modesta, surge no Brasil a Associação Brasileira das Vítimas do

Amianto, uma ONG, que pretende levantar casos e defender o banimento do amianto

no País. Ligada a outras Ongs internacionais, a Abre apóia iniciativas como a nossa.

Como dispõe a Constituição da República, “a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos”. Entre as atribuições do poder público, no que

toca à proteção e à garantia da saúde pública, encontra-se o dever de controlar e

fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Assim, o

objetivo do projeto está amparado pelo poder conferido ao Estado de atuar na área

da saúde. O Poder Público deve prevenir  as doenças, em seus cidadãos, pois na

situação financeira em que se encontra o País, existem muitas dificuldades para a

alocação de recursos públicos para o custeio de tratamento cancerígeno, provocados

pela exposição ao amianto.

Quarenta e oito países, incluindo toda a União Européia, Japão, Austrália, Chile,

Argentina e Uruguai, proíbem a produção e utilização de amianto e de produtos que o

contenham  na  composição.  No  Brasil,  mais  de  20  de  Municípios  paulistas  e  os

Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco já baniram o uso do

amianto, e São Paulo, por meio da Lei nº 12.684, de 26/7/2007.

Diante da exposição de motivos presentemente declinada, considerando a singular

sensibilidade  dos  nobres  pares,  conto  com  a  colaboração  para  aprovação  desta

importante matéria para o bem-estar a toda a sociedade mineira.

- 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 1.260/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.764/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água
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por meio do aproveitamento da energia solar nas novas edificações que especifica e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de água por meio do

aproveitamento da energia solar, nas novas edificações no Estado de Minas Gerais

destinadas às categorias de uso residencial e não residencial.

Art. 2° - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º  desta lei aplica-se, na categoria de

uso não residencial, às seguintes atividades de comércio, de prestação de serviços

públicos e privados e industriais: 

I - hotéis, motéis e similares; 

II  -  clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de ginástica e lutas

marciais, escolas de esportes, estabelecimentos de locação de quadras esportivas; 

III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares; 

IV - hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso; 

V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues; 

VI - quartéis; 

VII  -  indústrias,  se  a  atividade  setorial  específica  demandar  água  aquecida  no

processo de industrialização ou,  ainda,  quando disponibilizar  vestiários  para  seus

funcionários; 

VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em edificações

de qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida. 

Art. 3° - A obrigatoriedade estabelecida no art. 1º  desta lei se aplica às edificações

novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente ou superpostas, da

categoria de uso residencial, ou integrantes de conjunto de instalações de usos não

residenciais, onde houver a construção de piscina com água aquecida. 

Art.  4º  - Nas  novas  edificações  destinadas  ao  uso  residencial  multifamiliar  ou

unifamiliar  que  possuam  até  3  banheiros  por  unidade  habitacional,  deverão  ser

executadas, em seus sistemas de instalações hidráulicas, as prumadas e a respectiva

rede de distribuição,  a permitir  a   instalação do reservatório  térmico e das placas

coletoras de energia solar. 

Art. 5° - Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento
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de água por  energia  solar  de  que trata  esta  lei  deverão ser  dimensionados  para

atender, no mínimo, a 40% (quarenta por cento) de toda a demanda anual de energia

necessária para o aquecimento de água sanitária e água de piscinas.

Parágrafo único - Os equipamentos mencionados no "caput" deste artigo deverão

ter sua eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado pelo Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro. 

Art. 6° - Para o efeito de aplicação do art. 4° des ta lei, define-se banheiro como o

aposento  dotado  de  vaso  sanitário,  possuindo  ou  não,  em  suas  instalações,

aquecimento de água sanitária por toda e qualquer fonte de energia. 

Art. 7º - O disposto nesta lei não se aplica às edificações em que seja tecnicamente

inviável  alcançar  as  condições  que  correspondam  à  demanda  anual  de  energia

necessária  para  aquecimento   de  água  por  energia  solar,  na  conformidade  do

disposto no seu art. 8º. 

Parágrafo único - O enquadramento na situação prevista no "caput" deste artigo

deverá  ser  comprovado  por  meio  de  estudo  técnico  elaborado  por  profissional

habilitado,  o  qual  demonstre  a  inviabilidade  de  atendimento  à  exigência  legal,

consoante os parâmetros estabelecidos no anexo. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  energia  solar  é  a  mais  limpa  e  a  mais  barata.  Não  haveria

necessidade de se alongar na exposição de motivos para argumentar este projeto de

lei,  pois  a  frase  acima  é  argumento  necessário  e  suficiente  para  justificar  a

importância e os benefícios que ele trará.

O  Brasil  tem  um  enorme  potencial  de  aproveitamento  da  energia  solar:

praticamente  toda  sua  área  recebe  mais  de  2.200  horas  de  insolação,  com  um

potencial equivalente a 15.000.000.000.000MWh, correspondentes a 50 mil vezes o

consumo  nacional  de  eletricidade.  Mesmo  assim,  uma  importante,  prática  e

econômica aplicação da energia solar, o aquecimento de água, é pouco aproveitada,

já  que  a  infra-estrutura  para  aquecimento  de  água  na  maioria  das  residências

brasileiras é baseada nos chuveiros elétricos, equipamento de baixo custo inicial, mas
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de grande consumo de energia ao longo de sua vida útil,  e que gera importantes

demandas de capital para o setor elétrico e altos custos ambientais e sociais. 

Os chuveiros elétricos consomem 8% de toda a eletricidade produzida no País e

são responsáveis por 18% do pico de demanda do sistema. 

O Brasil é um país tropical, com sol praticamente o ano inteiro, porém a energia

irradiada não é aproveitada como poderia ser; pelo contrário: são utilizadas outras

fontes  energéticas  tais  como:  hidrelétricas,  termelétricas,  usina  nuclear,  etc.,  que

envolvem  enormes  custos  de  investimentos  e  que  causam  grandes  impactos

ambientais.

Evidentemente  que  tais  obras  se  fazem  necessárias  para  o  desenvolvimento

econômico e social,  até porque a energia solar tem suas limitações de geração e

aproveitamento, porém parte da demanda energética poderia ser suprida pela energia

solar. As residências são um bom exemplo disso.

Estudos mostram que praticamente 40% da energia consumida em uma residência

é  para  aquecer  a  água para fins  de higiene pessoal.  Ora,  para esse consumo é

perfeitamente viável o aproveitamento de energia solar, pois a instalação de simples

aquecedores permitem o aquecimento da água sem custo,  economizando energia

gerada por outra fonte poluidora e com alto custo.

É  importante  ressaltar  que,  a  princípio,  a  economia  gerada  possibilitará  o

pagamento do equipamento cujo custo é próximo a 3,5% do custo total da obra citada

no art. 1º, inciso I, e das instalações em curto espaço de tempo; a partir daí, o que se

terá será redução de gastos de energia.

Por fim, é oportuno supor que a propagação na utilização de tais equipamentos

possibilitará a redução de custos individuais deles, beneficiando os consumidores, e

que  promoverá  a  abertura  de  outras  unidades  fabricantes,  incrementando  o

desenvolvimento econômico de nosso Estado.

A proposta de uma lei que obriga a instalação de aquecedores solares de água nos

edifícios e nas construções situados na área no Estado de Minas Gerais baseia-se

nos seguintes preceitos e princípios legais:

1 - A "Agenda 21 Brasileira", que no seu Objetivo nº 4 propugna entre suas ações e

recomendações  "desenvolver  e  incorporar  tecnologias  de  fontes  renováveis  de
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energia, levando em consideração a disponibilidade e a necessidade regional".

2 - A Declaração do Rio, adotada no "Encontro da Terra", ou "Rio 92", que prevê em

seu  Princípio  8  que,  "para  atingir  o  desenvolvimento  sustentável  e  a  mais  alta

qualidade  de  vida  para  todos,  os  Estados  devem  reduzir  e  eliminar  padrões

insustentáveis de produção e consumo".

3 - A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que prevê

que todos os países signatários devem "formular, implementar, publicar e atualizar

regularmente  programas  nacionais  e,  conforme  o  caso,  regionais,  que  incluam

medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas por

fontes  e  remoções  por  sumidouros  de  todos  os  gases  de  efeito  estufa  não

controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para permitir adaptação

adequada à mudança do clima".

4  -  O Protocolo  de  Kyoto,  no  seu art.  10,  reafirma e  reforça  os  compromissos

assumidos pelos signatários da Convenção Clima.

5 - O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação

do poder público em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

conforme explicitado no art. 225, “caput”, da Constituição brasileira.

Diante  do  exposto,  submetemos  esta  proposição  à  apreciação  desta  Casa

Legislativa, na expectativa de que, após discutida, seja aprovada.

-  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 1.261/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.290/2010)

Dispõe sobre a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente,

baseada no modelo internacional D.A.R.E - Drug Abuse Resistance Education, a ser

desenvolvido nas redes de ensino pública e particular do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  A  Política  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -  Adolescente  será
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executada em trabalho conjunto a ser desenvolvido pelas Secretarias de Segurança,

Defesa Social, Educação, Esportes e da Juventude, Saúde e pela Polícia Militar, de

acordo com a matriz curricular  pedagógica nacional específica, constituindo-se em

tema transversal da cidadania, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB.

Art. 3º - A Política Educacional de Resistência às Drogas - Adolescente consistirá no

desenvolvimento  de  atividades  de  ensino  voltadas  à  disseminação de  noções  de

cidadania, à prevenção ao uso indevido de drogas e à prática de atos de violência

entre estudantes nas redes pública e privada de ensino do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Quando necessário para o desenvolvimento das atividades nas

escolas,  a  Política  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -  Adolescente  também

executará  capacitação  dos  pais  dos  alunos,  com  a  aplicação  de  um  currículo

específico para adultos.

Art. 4º - Para a execução desta Política, serão destinados recursos financeiros de

dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual, com vistas ao custeio e

investimento para a aquisição de material  didático,  tais como um conjunto padrão

composto  de  cartilha,  camiseta,  boné  e  certificado  de  participação,  divulgação  e

operacionalização das ações.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O que se propõe neste projeto é uma politica preventiva, desenvolvida

em cooperação com a escola e a família, a fim de manter os jovens longe das drogas

e da violência.

Desenvolvida no ambiente escolar, a Política Educacional de Resistência às Drogas

-  Adolescente  envolverá  crianças  dos  9  aos  12  anos  do  ensino  fundamental,

concentrado na 4ª e 6ª séries do regime de 8 anos e 5ª e 7ª do regime de 9 anos.

O intuito  é  o  de  direcionar  este  programa a  adolescentes  entre  13  e  17  anos,

estudantes da 7ª e 8ª séries. Permitirá a discussão sobre as drogas, a criminalidade e

os  conceitos  de  cidadania.  Nossa  proposta  também  tem  por  escopo  permitir  o

estabelecimento de uma política governamental para a realização de ações sociais



1563
____________________________________________________________________________

dessa  natureza,  destinando  recursos  orçamentários  permanentes  para  maior

abrangência deste importantíssimo programa preventivo.

Vandalismo e formação de gangues infelizmente estão fazendo parte do cotidiano

de  nossas  escolas,  notadamente  daquelas  localizadas  na  periferia  dos  grandes

centros urbanos.

Diante  do  exposto  conto  com o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.262/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.891/2009)

Dispõe sobre as concessionárias de serviços de telefonia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam as concessionárias de serviços de telefonia obrigadas a fornecer

gratuitamente ao consumidor:

I  -  a  lista detalhada de todas as ligações locais  realizadas pelo usuário,  com o

tempo de duração e o valor da chamada;

II  -  texto  explicativo  sobre  o  funcionamento  dos  planos  básico  e  alternativo  de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

III  -  tabela comparativa  de  valores cobrados nos planos básico e alternativo  de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

IV  -  tabela  comparativa  de  valores  cobrados  nos  dois  planos  de  tarifação  em

minutos e em pulsos.

Parágrafo único - O estabelecido nos incisos I e IV do art. 1º deverá constar da

conta telefônica emitida mensalmente.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei implicará as sanções administrativas previstas

na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação: Com a mudança dos planos de tarifação de pulsos para minutos é

natural que existam dúvidas entre os consumidores para a escolha do melhor plano.

Portanto,  essa transição deve se dar  do modo mais transparente possível  para o

usuário, para que este não sofra com aumentos exorbitantes em sua conta telefônica.

Recentemente, vivenciamos a mudança de medidores analógicos para “chips”, que

culminou em um abuso tarifário por parte da concessionária e penalizou severamente

o consumidor.

-  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 N° 1.263/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.152/2008)

Dispõe sobre transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Qualquer cidadão brasileiro ou naturaliza do com domicílio no Estado de

Minas  Gerais  poderá  explorar  o  transporte  coletivo  intermunicipal  de  passageiro,

desde que:

I - os veículos sejam novos ou tenham sete anos de uso, no máximo, e estejam em

perfeito estado de conservação;

II - para cada dois veículos existentes haja um para socorro;

III - os veículos tenham poltrona reclinável, tipo semi-leito;

IV - o espaço entre uma e outra poltrona seja de 40cm (quarenta centímetros), no

mínimo; 

V - a poltrona não seja de napa, material rígido ou alérgico;

VI - os veículos tenham, no máximo, 38 lugares;

VII - os veículos atendam a todas as normas de segurança estabelecidas pelos

órgãos competentes.

Art.  2° -  O  valor  das  tarifas  é  livre,  mas  não  pode rá  ser  superior  aos  índices

estabelecidos  pela  autoridade  competente,  nem  superior  à  tarifa  cobrada  pelos

veículos de carreira por idêntico percurso.
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Art. 3° - Os veículos terão sanitário completo.

Art. 4º - Nas regiões em que não existem ônibus de uso coletivo e cujas estradas

não são asfaltadas, os veículos poderão ter no máximo dez anos de uso. 

Parágrafo  único  -  Nesse  caso,  o  percurso  total  não  será  superior  a  200km

(duzentos quilômetros).

Art.  5º  -  Caberá  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  a

fiscalização e a execução desta lei.

Art. 6º - Cada concessionário deverá ter sua própria agência em terminal rodoviário,

quando este existir, ou em local adequado aos passageiros.

Art. 7º - Crianças até cinco anos e os idosos de sessenta e cinco anos ou mais,

bem  como  os  paraplégicos,  viajarão  gratuitamente  mediante  apresentação  de

documento que comprove essa condição.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  provocar  mudanças  objetivando  a

prestação  de  um  serviço  de  melhor  qualidade  em  vários  aspectos,  quais  sejam

conforto,  regularidade,  preço,  cortesia,  continuidade e,  principalmente,  no  que diz

respeito à possibilidade de o próprio interessado, o usuário, escolher entre dois ou

mais transportadores, aquele que presta o melhor serviço.

Podendo  optar  e  tendo  à  disposição  diferentes  alternativas,  o  interessado,

evidentemente,  escolherá  aquela  que  atende  melhor  a  seus  interesses  quanto  a

segurança, conforto, tempo, preço, etc.

O transportador que não prestar o melhor serviço ou não atender aos anseios do

consumidor  será  punido  de  imediato  e  de  forma contundente,  com  a  preferência

transferida ao concorrente.

O  sistema  monopolista,  hoje  vigorante  no  transporte  coletivo  intermunicipal  do

Estado, atende primordialmente aos interesses financeiros dos concessionários, que,

livres de concorrência, podem ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade.

É notório que o transporte coletivo intermunicipal não é executado apenas pelos

ônibus de carreira, mas por outros veículos alternativos, que prestem atendimento,
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sobretudo, em pequenos percursos, oferecendo à população um serviço muitas vezes

mais econômico e de rápida resolutividade.

Sabe-se  que,  em  sua  maioria,  as  pessoas  que  exploram  tal  atividade  agem

clandestinamente, em razão da inexistência de instrumentos legais disciplinadores da

matéria. Assim sendo, apresentamos este projeto de lei buscando a legalização de tal

atividade,  visando a  atender  aos princípios  norteadores  do  livre  mercado,  à  justa

concorrência  entre  os  iguais,  bem como a  inserir  na  formalidade aqueles  que se

encontram excluídos dos benefícios que só tal condição pode proporcionar.

Em razão do exposto, e pela certeza de que a livre concorrência é a forma que

melhor atende ao consumidor, estamos propondo pequena abertura no monopolístico

transporte  coletivo  intermunicipal,  permitindo  a  mais  de  uma  empresa  explorar

determinada linha.

Embora distante do que julgamos ideal para esse serviço público, essa medida é o

que  entendemos  ser  possível  neste  momento,  por  se  tratar,  simplesmente,  da

aplicação, no Estado, da sistemática adotada em nível federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este projeto de lei, haja

vista que os transportes interestadual e internacional de passageiros, regulados por

legislação federal, não são exclusivistas, havendo, sempre que possível, mais de uma

empresa permissionária em uma mesma linha;  o princípio da livre concorrência é

veementemente defendido, tendo o Decreto Federal nº 952, de 7/10/93, estabelecido

o seguinte:

“Art. 35 - Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviários:

VIII  -  assegurar  o  princípio  da  opção  do  usuário  mediante  o  estímulo  à  livre

concorrência e à variedade de combinações de preço, quantidade e qualidade dos

serviços prestados”.

O proposto está perfeitamente de acordo com o que dispõe o art.  40,  § 2º,  da

Constituição Estadual:

“Art. 40 ..................................................................

§ 2º - A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos,

o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua  prorrogação  e  as  condições  de
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exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da

permissão;

II - a política tarifária;

III  -  a  obrigação  de  o  concessionário  e  o  permissionário  manterem  serviço

adequado”.

O Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é competente para

dispor sobre a matéria enfocada.

Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, terá sido dado um grande

passo para a melhoria do transporte coletivo intermunicipal no Estado; para tanto,

esperamos poder contar com o apoio de nossos ilustres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.264/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.788/2010)

Institui o Programa Dona de Casa Cidadã e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa Dona  de  Casa  Cidadã,  com  o  objetivo  de

promover  medidas de  apoio  às  donas de casa,  mediante facilitação do acesso a

informações e direitos e concessões de isenção fiscal, na forma prevista nesta lei.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais instituirá o serviço de

atendimento  telefônico  “Alô  Dona  de  Casa”,  através  do  qual  proporcionará

esclarecimentos acerca da legislação de proteção à mulher, sem prejuízo da criação

de serviço de atendimento pessoal, com os mesmos objetivos.

Parágrafo  único  -  Poderão ser  celebradas parcerias  com entidades  públicas ou

privadas, visando a apoiar a dona de casa no desenvolvimento de suas atividades

para sustento próprio e de sua família, bem como para a reivindicação de benefício

de natureza previdenciária e assistencial junto aos órgãos e às entidades públicas

competentes.

Art. 3º - A mulher que comprovar ser responsável única pelo sustento próprio e de

sua família,  incluindo ascendentes e descendentes, fará jus a isenção do Imposto
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sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, da taxa de serviços estaduais

relativos à prevenção e à extinção de incêndios e do Imposto sobre Transmissão

“Causa Mortis” e por Doação de Quaisquer Bens e Direitos, observados os seguintes

requisitos:

I - apresentação de documento comprovando o óbito, a incapacidade laboral ou o

abandono do lar  por  parte  do  cônjuge  ou  do  companheiro,  podendo  valer-se  de

procedimento de justificação ou de todo e qualquer meio de prova admitido em lei;

II - declaração, sob as penas da lei, de que não dispõe de fonte de renda mensal

superior a dois pisos salariais.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará esta lei através da Secretaria

de Fazenda.

Art. 4º - Poderão os órgãos e as entidades do Poder Executivo aderir ao Programa

Dona de Casa Cidadã,  ficando desde já autorizados a proceder  a  distribuição de

cesta básica alimentar e benefício assistencial em pecúnia, no valor de até um piso

salarial estadual, às donas de casa cujos encargos familiares lhes estão afetos sem

alternativas de fontes de receita.

Art. 5º - A isenção de que trata o art. 1º desta lei, produzirá efeitos a partir de 1º de

janeiro de 2011.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  As  donas  de casa constituem  suporte  à  estrutura  familiar  base da

sociedade. Donas de casa, mães e esposas em tempo integral e exclusivamente do

lar, muitas vezes suportam todos os encargos familiares. São elas que fornecem o

exemplo moral, o sentido espiritual e religioso e a orientação aos filhos. Muitas se

mantêm e aos que estão em volta no lar, vencendo com dificuldade os obstáculos

para a sobrevivência, com um mínimo de condições compatíveis com a dignidade

humana.

O objetivo deste projeto de lei é o de oferecer um instrumento legal para apoio às

donas de Casa que necessitam de assistência imediata, em curto prazo, e ajuda para

superarem suas dificuldades, desenvolvendo e aproveitando suas potencialidades e

levando-as a obter alternativas de trabalho digno e compatível com suas atribuições

de dona de casa.
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À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social competirá a coordenação do

programa  que  será  integrado  em  atividades  semelhantes  dos  órgãos  federais  e

municipais, públicos e particulares, com finalidades sociais semelhantes.

Creio que este projeto de lei  terá a acolhida dos meus pares, que, por igual, se

empenham em oferecer instrumentos legais para prevenir, amenizar e, sempre que

possível,  solucionar  problemas  sociais  que  atingem  grupamentos  humanos,

contribuindo para a harmonia e a justiça social.

- 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 1.265/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.183/2010)

Institui o Programa de Diagnóstico dos Riscos Geotécnicos e Ambientais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Institui o Programa de Diagnósticos dos Riscos Geotécnicos e Ambientais

no Estado.

Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo será concebido

com a finalidade de produzir uma rede de informações georeferenciadas sobre riscos

geotécnicos e ambientais no Estado, com elaboração de mapas e relatórios de risco.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, consideram-se riscos geotécnicos e ambientais os

eventos naturais ou os eventos provocados pela atividade humana que causam dano

à vida, à saúde, às atividades econômicas e sociais e ao patrimônio público e privado.

Art. 3º - Os mapas e relatórios de riscos geotécnicos e ambientais serão elaborados

tecnicamente, devendo conter, além de outras informações:

I - áreas alagáveis naturais;

II - áreas de risco de enchentes anuais e decenais;

III - pontos de estrangulamento e assoreamento de rios e córregos;

IV - encostas com declives acima de 30º, com cobertura vegetal ou não;

V - áreas não ocupadas com possibilidade de ocorrência de escorregamentos;

VI - áreas ocupadas com possibilidade de ocorrência de escorregamentos;

VII - áreas passíveis de instabilidade por ações inadequadas;

VIII - áreas erodidas pela ausência de cobertura florestal.
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Art.  4º  -  Os  mapas  e  relatórios  serão  confeccionados  com  base  em  critérios

técnicos,  observados  os  dados  existentes  na  administração  pública,  inclusive  os

relativos a eventos anteriores, e com base em levantamentos geotécnicos realizados

no Estado,  sempre com apoio da coordenadoria de defesa civil  do Estado e dos

Municípios. 

Art.  5º  -  Os  dados  dispostos  nos  mapas  de  risco  deverão  ser  atualizados

anualmente por equipe técnica composta para essa finalidade.

Art. 6º - Os mapas e relatórios de risco deverão ser disponibilizados à população

através de sítio próprio na rede mundial de computadores, com os esclarecimentos

sobre os eventos possíveis e o indicativo de alerta das ocorrências.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de noventa

dias, a contar de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A elaboração de um diagnóstico técnico contendo um levantamento

detalhado das áreas de riscos geotécnicos e ambientais no Estado de Minas Gerais é

fundamental para a prevenção de desastres que constantemente ocorrem no Estado.

Assim,  esse  disgnóstico  tem  como  objetivo  a  proteção  da  integridade  física  das

pessoas e  a prevenção de danos potenciais  à  vida humana e  animal  e à saúde

econômica  da  população,  provenientes  de  eventos  como  enchentes,

escorregamentos e desastres provocados pela força da natureza ou pela intervenção

humana.

O levantamento que se pretende fazer através desta proposição proporcionará à

população  obter  informação  correta  e  adequada  sobres  os  riscos  reais  e  as

ocorrências  possíveis  em  cada  região  do  Estado  e  em  cada  Município,  servindo

inclusive como orientação para a Defesa Civil em suas ações.

Destarte, vale destacar que o principal objetivo da elaboração desse diagnóstico é,

justamente, atender a realidade ambiental e social, delimitando áreas de risco onde
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podem ocorrer eventos danosos a longo, médio e curto prazo, bem como o grau de

risco desses eventos.

Como vê-se, será produzido um completo diagnóstico de todo o Estado de Minas

Gerais, facilitando as ações de planejamento e organização espacial das atividades

de indústria,  comércio, habitação,  entre outras. Pelo mérito da proposição, espero

poder contar com o apoio dos nobres parlamentares mineiros na 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 1.266/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.588/2007)

Acrescenta o art. 8º-A à Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  a  Lei  Delegada nº  112,  de  25  de janeiro  de  2007,  acrescida  do

seguinte art. 8-A: 

“Art. 8º-A – O Programa Estado para Resultado tem como uma de suas finalidades

dinamizar e simplificar o funcionamento da administração pública estadual direta e

indireta, utilizando-se de:

I  –  medidas  que  visem  simplificar  procedimento  administrativo,  desconcentrar

atividades e eliminar documentos, controles e exigências desnecessários;

II – ferramentas eletrônicas e de internet para simplificar e otimizar os processos

administrativos e eliminar formalidades burocráticas, possibilitando à administração

pública ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação, denominado: e-gov.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta proposição inclui  entre os  objetivos do Programa Estado para

Resultado  a  implantação  de  mecanismos  de  gestão  modernos  para  otimizar  a

prestação dos serviços públicos no âmbito estadual. A burocracia é um entrave na

engrenagem da administração pública do país há décadas. Foram várias as tentativas

frustradas  para  acabar  com  os  procedimentos  e  formalidades  desnecessários  e

morosos na prestação dos serviços públicos.
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O “e-governement” é o modelo no qual o governo utiliza as ferramentas da internet

para  simplificar  e  otimizar  os  processos  administrativos,  bem  como  eliminar

formalidades  e  exigências  burocráticas  que  não  se  justificam  e  que  oneram  os

cidadãos, as empresas e o erário.

Diante  da  importância  deste  projeto,  conto  com o  apoio  dos  nobres  Deputados

desta Casa, para a 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 1.267/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 39/2007)

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,  relativo  às  operações  destinadas  à

aquisição de próteses e órteses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  isenta  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, às operações internas com os produtos

próteses e  órteses, quando adquirido  por pessoa portadora de necessidade física

especial. 

Art. 2º – A isenção de que trata esta lei será concedida diretamente ao portador de

necessidade especial ou por seu representante legal, na forma de regulamento.

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, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  A  proposição  em  causa  tem  por  objetivo  ampliar  o  acesso  dos

portadores de necessidades especiais à aquisição de próteses e órteses, tendo em

vista que esses equipamentos, por vezes, têm custos elevados que dificultam sua

aquisição. Entretanto, tais equipamentos ajudariam a mitigar as dificuldades destes

cidadãos.
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Cabe destacar que a concessão desse benefício não se trata de renúncia fiscal,

mas sim uma forma do governo do Estado prover  assistência  social  àqueles  que

necessitam de equipamento, aparelho ou material do tipo próteses ou órteses para

desenvolverem suas atividades diárias com mais efetividade, o que proporcionará sua

inclusão na sociedade.

A aprovação desta proposição, com certeza, deixaria o Estado de Minas Gerais na

vanguarda quanto ao atendimento de portadores de necessidades especiais.  Pelo

mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa  Legislativa

mineira.

- 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 1.268/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 160/2007)

Institui no âmbito do Estado as Áreas de Interesse Cultural, Turístico e Econômico -

AITECs.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Esta lei  define as Áreas de Interesse Cul tural,  Turístico e Econômico -

AITECs - e estabelece as condições para sua implantação.

Art. 2º - As AITECs serão constituídas em parcelas de áreas urbanas ou rurais com

características  que  permitam  a  conjunção  de  esforços  dos  poderes  públicos  do

Estado e dos municípios envolvidos e de representantes das comunidades locais,

para  o  incremento  das  atividades  relacionadas  com  a  cultura,  o  turismo  e  o

desenvolvimento econômico.

§ 1º - Para possibilitar o incremento das atividades de que trata o ''caput'' deste

artigo, deverão ser realizados esforços conjuntos nas áreas de:

I - segurança pública;

II - saneamento básico;

III - limpeza e conservação;

IV - orientação e instalações adequadas aos visitantes e freqüentadores;

V - outras ações relacionadas com os objetivos das AICTEs.

§ 2º - Sem prejuízo de outras disposições firmadas em convênio, compete ao poder
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público  estadual  coordenar  as  ações  que  envolvam,  direta  ou  indiretamente,  a

segurança e a ordem públicas nas AITECs, principalmente:

I - estabelecendo diretrizes e orientando o uso de recursos humanos e materiais

fornecidos pelo poder público municipal e pela comunidade;

II - fiscalizando a atuação dos recursos humanos nessa área.

Art.  3º  -  As  AITECs  serão  criadas  por  lei  e  formalizadas  pelo  Poder  Executivo

Estadual,  mediante convênio com os municípios interessados e com as entidades

representativas da região.

Parágrafo único - O instrumento de convênio irá discriminar:

I - as ações que competirão a cada parte envolvida, respeitado o disposto no art. 2º

desta lei;

II  -  os  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  que  cada  parte  deverá

disponibilizar para cumprimento das ações de que trata o inciso anterior;

III - outras ações consideradas convenientes pelas partes, para a consecução dos

objetivos fixados por esta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As  despesas com a  execução desta  lei  correrão à  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa dar condições legais para que

a ação pública e a comunidade possam, juntas, promover o desenvolvimento cultural,

turístico e econômico do Estado.

É  evidente  que  o  momento  político-econômico  que  estamos  passando,  tanto  o

Estado  quanto  o  País,  exige  o  aprimoramento  das  relações  entre  os  poderes

públicos, os cidadãos e a iniciativa privada.

O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  um  enorme  potencial  turístico,  cultural  e

econômico,  mas enfrentamos grandes dificuldades para atrair  turistas,  visitantes e

investimentos,  a  fim  de alcançarmos  um desenvolvimento  com sustentabilidade e
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igual  nas várias  regiões do Estado.  A carência de informações e a falta  de infra-

estrutura dificulta ainda mais o fortalecimento dessas atividades. 

A proposição,  portanto,  tem  como  finalidade  a  criação  de  regiões  específicas,

conciliando os interesses locais com o interesse do Poder Executivo, fomentador do

desenvolvimento  em  todas  as  regiões  do  Estado,  sobretudo  naquelas  que

apresentem potencialidades turísticas, culturais e econômicas.

Destarte, solicito o apoio dos nobres colegas para este projeto.

- 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 1.269/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 159/2007)

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações e Empreendimentos Voltados

para a Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica Instituída a Política Estadual de apoio às ações e empreendimentos

voltados para a implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL.

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de que trata esta lei:

I - promover estudos sobre os MDL e seus impactos como mercado para o Estado

de Minas Gerais;

II - colaborar com o Governo Federal nas ações dessa natureza;

III - promover ciclos de debate com a sociedade civil, o meio acadêmico e empresas

do setor silvícola e outras sobre as possibilidades desse novo mecanismo econômico

ambiental;

IV  -  instituir,  no  que  couber,  linhas  de  crédito  voltadas  para  a  implantação  de

projetos de MDL no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A mudança global do clima é um dos graves problemas ambientais

deste século. Nos últimos 100 anos, registrou-se um aumento de cerca de 1 grau

centígrado na temperatura média da terra. Esse problema vem sendo causado pela
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intensificação do efeito  estufa, que por  sua vez,  está relacionado ao aumento na

concentração,  na  atmosfera  da  terra,  de  determinados  gases,  principalmente  o

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O). Embora o clima

tenha sempre variado de modo natural, a velocidade e a intensidade observadas no

aumento da temperatura nesse período são incompatíveis com o tempo necessário à

adaptação natural da biodiversidade e dos ecossistemas.

A Convenção-Quadro das nações Unidas sobre Mudança do Clima - CQNUMC -,

adotada durante a Rio 92 e cuja retificação, aceitação e aprovação ou adesão foi feita

por 185 países mais a União Européia, estabeleceu um regime jurídico internacional

para  atingir  o  objetivo  principal  de  alcançar  a  estabilização  da  concentrações  de

gases de efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma interferência antrópica

perigosa  no  sistema  climático.  Para  que  seus  objetivos  fossem  alcançados,  a

CQNUMC adotou, em 1997, o Protocolo de Quioto, que estabelece metas para que

as emissões antrópicas sejam reduzidas em 5,0% na média com relação aos níveis

verificados no ano de 1990. Essas metas são diferenciadas e deverão ser atingidas

no período entre 2008 e 2012, primeiro período do compromisso. As metas foram

atribuídas exclusivamente às partes relacionadas no Anexo I da Convenção, as quais

assumiram  um  certo  número  de  compromissos  exclusivos,  em  função  de  suas

responsabilidades históricas. Os países que não possuem meta de redução são, em

geral, países em desenvolvimento.

O Protocolo de Quioto estabeleceu, ainda, como complementação às medidas e

políticas domésticas das partes Anexo I, mecanismos adicionais de implementação

permitindo que a redução das emissões e o aumento da  remoção de CO2 pelas

partes  Anexo  I  sejam,  em  parte,  obtidos  além  de  suas  fronteiras  nacionais.  Os

mecanismos  adicionais  de  implementação  incluem,  além  dos  Mecanismos  de

Desenvolvimento Limpo MDL, a implementação conjunta e o comércio de emissões,

também conhecidos como Mercado de Créditos de Carbono.

O propósito do MDL é prestar assistência às partes não Anexo I da CQNUMC, para

que  viabilizem  o  desenvolvimento  sustentável  através  da  implementação  das

respectivas atividades de projeto e contribuam para o objetivo final da Convenção e,

por  outro  lado,  prestar  assistência  às  partes  Anexo  I  para  que  cumpram  seus
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compromissos quantificados de limitação e redução de emissões de gases de efeito

estufa.  Para  efeitos  do  MDL,  entende-se  por  atividades  de  projetos,  aquelas

integrantes de um empreendimento que tenham por objeto a redução de emissões de

gases de efeito estufa ou a remoção de (CO2).

Tendo  em  vista  a  grande  extensão  territorial  do  Estado  e  as  diversidades

encontradas neste território, entendemos como de grande viabilidade a implantação

de  Mecanismos  de  Desenvolvimento  Limpo  no  Estado,  especialmente  aqueles

relacionados às atividades da silvicultura, já bastante desenvolvida no Estado e que

possibilitarão o desenvolvimento sustentável de muitas regiões das Minas Gerais.

-  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 1.270/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.465/2007)

Institui  o  registro  de  máquinas  e  implementos  agrícolas,  como  tratores,

colheitadeiras,  máquinas  de  beneficiamento  agrícola  e  outros  similares,  torna

obrigatória a instalação de "chip" de identificação e localização destes e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam instituídos, no âmbito do Estado: 

I - o registro de máquinas e implementos agrícolas, como tratores, colheitadeiras,

máquinas de beneficiamento agrícola e outros similares; 

II - a obrigatoriedade de instalação, nos bens de que trata o inciso I, de “chip” que

os identifique e possibilite sua localização.

Art.  2º  -  O  registro  terá  por  base  a  numeração  gravada  pelas  fábricas  ou

montadoras, a qual, juntamente com a instalação do “chip” a que se refere o inciso II

do  art.  1º,  deverá  ocorrer  antes  de  as  máquinas  e  os  implementos  serem

comercializados.

Parágrafo único - Far-se-á a gravação em, pelo menos, oito locais do chassi e da

carroçaria.

Art. 3º - Todas as máquinas e implementos agrícolas que saírem da fábrica, para
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fins de comercialização para o mercado interno, serão relacionados em nota fiscal

que conterá:

I - o número do chassi de cada unidade;

II - o número de identificação do “chip” codificado.

Parágrafo único - Uma via da nota fiscal será remetida, para o Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG, para fins de registro.

Art. 4º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os infratores às seguintes

penalidades:

I - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), para

cada máquina ou implemento em situação irregular;

II - apreensão dos bens em situação irregular. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei foi elaborado visando contribuir para a redução do

índice  de  roubo  de  máquinas  e  implementos  agrícolas,  tais  como  tratores,

colhedeiras, máquinas de beneficiamento agrícola e outros similares, buscando um

controle maior sobre a transferência e fiscalização pelos órgãos públicos competentes

dessas  máquinas  com  o  efetivo  registro  delas,  e  respectiva  instalação  de  “chip”

identificador,  facilitando  assim  ainda  mais  o  trabalho  da  autoridade  policial,  para

identificação dos proprietários quando da recuperação de tais máquinas.

Atualmente, quando tais equipamentos e máquinas são furtadas ou roubadas e a

autoridade policial consegue reavê-las, torna-se difícil sua exata identificação para a

devolução  aos  seus  respectivos  proprietários,  pois  tais  máquinas  não  possuem

registro nem outra forma indicadora. Isso acontece principalmente porque, quando

esses bens são vendidos, o proprietário recebe apenas uma nota fiscal no ato da

compra.

Assim, com a revenda desses bens, a operação é registrada em um simples recibo

de compra e venda ou numa nova nota fiscal, e tais documentos permitem ao novo

proprietário circular livremente por outros Estados ou até mesmo em países vizinhos.

Analogamente, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 114 normas
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para efetivação e padronização de chassis em veículos automotores, senão vejamos:

“Art. 114 - O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no

chassis  ou  no  monobloco,  reproduzidos  em  outras  partes,  conforme  dispuser  o

Contran.

§ 1º - A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar

o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que

não poderá ser alterado.

§ 2º - As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da

autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento

por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a

mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º - Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva

de  trânsito,  fazer  ou  ordenar  que  se  faça  modificações  da  identificação  de  seu

veículo.”

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição,

para que o Estado possa exercer um controle mais efetivo, buscando com isso meios

para dificultar a prática de furto ou roubo dessas máquinas e implementos agrícolas. 

Diante do exposto conto com os Nobres Pares para 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 1.271/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.316/2007)

Dispõe sobre a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas

Gerais com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços

de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  a  exigir  do  fornecedor  a  entrega  de

documento fiscal hábil.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de
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transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no

Estado de Minas Gerais, que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, fará jus ao recebimento de

créditos do Tesouro do Estado.

§ 1º - Os créditos previstos no "caput" deste artigo somente serão concedidos se o

documento relativo à aquisição for um documento fiscal eletrônico, assim entendido

aquele constante de relação a ser divulgada pela Secretaria da Fazenda.

§ 2º - Os créditos previstos no "caput" deste artigo não serão concedidos:

I - na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;

II - se o adquirente for:

a) órgão da administração pública direta da União, dos Estados e dos Municípios,

bem como suas autarquias,  fundações  instituídas e  mantidas pelo  Poder  Público,

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas

direta ou indiretamente pela União,  pelos  Estados ou pelos Municípios,  exceto as

instituições financeiras e assemelhadas;

III - na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:

a) não ser documento fiscal hábil;

b) não indicar corretamente o adquirente;

c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.

Art. 3º - O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS, efetivamente

recolhido por cada estabelecimento, será atribuído como crédito aos adquirentes de

mercadorias,  bens  e  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  na

proporção do valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e

prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.

Parágrafo único -  Para fins de cálculo  do valor  do  crédito a ser  concedido  aos

adquirentes, será considerado:

I - o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;

II - o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência indicado no item I.

Art. 4º - A Secretaria de Fazenda poderá, atendidas as demais condições previstas

nesta lei:
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I  -  estabelecer  cronograma  para  a  implementação  da  Política  de  Estímulo  à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o percentual de que trata o

"caput" do art.  3º, em razão da atividade econômica preponderante, do regime de

apuração do imposto, do porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de

localização do estabelecimento fornecedor;

II - autorizar o direito de crédito em relação a documentos fiscais emitidos em papel,

desde que sejam objeto de registro eletrônico na forma estabelecida pela Secretaria

de Fazenda;

III  -  instituir  sistema de sorteio de prêmios para os consumidores finais,  pessoa

natural ou as entidades a que se refere o inciso IV deste artigo,  identificados em

documento fiscal eletrônico, observado o disposto na legislação federal;

IV  -  permitir  que  entidades  mineiras  de  assistência  social,  sem  fins  lucrativos,

cadastradas  na  Secretaria  de  Fazenda,  sejam  indicadas  como  favorecidas  pelo

crédito previsto no art. 2º,  no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o

nome do consumidor.

Art. 5º - A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art.

2° desta lei, na forma e nas condições estabelecida s pelo Poder Executivo, poderão:

I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA - do exercício seguinte;

II - transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica; 

III  -  solicitar  depósito dos créditos em conta corrente ou poupança,  mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito em cartão de crédito emitido

no Brasil.

§ 1º - O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente

poderá ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder a , no mínimo, R$25,00

(vinte e cinco reais).

§ 2º - Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco

anos  contados  da  data  em  que  tiverem  sido  disponibilizados  pela  Secretaria  de

Fazenda.

§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado de Minas Gerais.
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§ 4º - Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de janeiro a junho

poderão ser utilizados a partir  do mês de outubro do mesmo ano-calendário; e os

relativos a aquisições entre os meses de julho a dezembro, a partir do mês de abril do

ano-calendário seguinte.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  promoverá  campanhas  de  educação  fiscal  com  o

objetivo de informar, esclarecer e orientar a população sobre:

I - o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas obrigações tributárias

e emita documento fiscal válido a cada operação ou prestação;

II - o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;

III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado de Minas Gerais;

IV - a verificação da geração do crédito relativo a determinada aquisição e do seu

saldo de créditos;

V - documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.

Art.  7º  -  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  de  R$500,00  (quinhentos  reais),

atualizado pelo valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg -, por

documento  não  emitido  ou  entregue,  a  ser  aplicada  na  forma  da  legislação  de

proteção e defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao

consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou

serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.

Parágrafo único -  Ficará sujeito  à mesma penalidade o  fornecedor  que violar  o

direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:

I  -  emitir  documento  fiscal  que não seja  hábil  ou  que não seja  o adequado ao

respectivo fornecimento;

II  -  deixar de efetuar  o registro eletrônico do documento fiscal na Secretaria de

Fazenda do Estado de Minas Gerais, quando o registro for exigido pela legislação.

Art. 8º - Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 4º desta lei, bem

como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido

art. 4º, serão contabilizados à conta da receita do ICMS.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  O  projeto  de  lei  apresentado  tem  o  mesmo  teor  da  proposição

apresentada recentemente pelo Governador José Serra à Assembléia Legislativa do

Estado  de  São  Paulo  e  estimula  duas  vertentes  importantes  para  o  Estado:  a

cidadania e a arrecadação. 

A cidadania  será  exercida  por  meio  da  consciência  do  contribuinte,  ao  solicitar

habitualmente o documento fiscal no ato da compra, para que essa atitude se torne

cotidiana. Esse comportamento faz com que as pessoas exerçam função de fiscal

tributário e estimula os que se sentirem lesados a buscar o caminho adequado para,

aos poucos, eliminar a conduta evasiva ao erário. 

Em relação à arrecadação, não se fazem necessárias maiores explicações, já que é

a força motriz da atividade estatal. Além de fomentar a arrecadação, a proposição,

caso aprovada, diminuirá a concorrência desigual entre os que arrecadam e os que

sonegam, dentro de um mesmo segmento econômico da sociedade.

O projeto pretende inserir o Estado de Minas Gerais na vanguarda. Sendo assim,

conto com a ajuda dos nobres colegas parlamentares 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 1.272/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.201/2007)

Institui no âmbito da administração pública do Estado o Programa Desburocratiza

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Institui  no  âmbito  da  administração  pública  do  Estado  o  Programa

Desburocratiza Minas.

Art. 2º - O Programa objetiva otimizar procedimentos e aperfeiçoar a prestação de

serviços públicos aos cidadãos e à sociedade, tendo como diretrizes:

I - a qualidade;

II - a eficiência; 

III - a transparência administrativa;
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IV - a simplificação de trâmites; 

V - a redução de exigências burocráticas.

Parágrafo único - Para consecução de seus fins, o Programa priorizará o uso de

ferramentas  eletrônicas  e  da  internet  para  simplificar  e  otimizar  os  processos

administrativos e eliminar formalidades burocráticas, possibilitando à administração

pública ajustar-se ao modelo de tecnologia da informação, denominado e-gov.

Art. 3º - O Programa será conduzido pelo Comitê Gestor de Desburocratização, ao

qual competirá:

I - desenvolver estudos e apresentar propostas relacionadas ao Programa; 

II - coordenar e monitorar a implantação de projetos nas unidades administrativas;

III - propor atos normativos que se fizerem necessários à implantação do Programa

previsto nesta lei;

IV -  registrar  e  apurar  reclamações e  sugestões de  cidadãos e servidores com

vistas a aprimorar o funcionamento da administração pública.

Art.  4º  -  O  Comitê  Gestor  de  Desburocratização,  vinculado  ao  Governador  do

Estado, será composto dos seguintes membros:

I - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que será seu Presidente;

II - Secretário de Estado de Governo;

III - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;

IV - Secretário de Estado de Fazenda;

V - Advogado-Geral do Estado.

Parágrafo único -  O Comitê  Gestor  de  Desburocratização poderá  convidar  para

participar  de suas atividades pessoas que,  por  seus conhecimentos e experiência

profissional, possam contribuir para o Programa.

Art. 5º - Caberá ao Comitê Gestor de Desburocratização:

I - solicitar a colaboração de todos os órgãos e entidades da administração direta e

indireta que tenham relação com os procedimentos e serviços a serem aperfeiçoados;

II  -  organizar  Grupo  de  Ação  Executiva  para  cada  área  prioritária,  com  a

participação de representantes dos órgãos e entidades municipais diretamente afetos

ao desenvolvimento dos trabalhos; 

III - designar o coordenador de cada Grupo de Ação Executiva, a quem incumbirá o
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acompanhamento  dos  trabalhos  e  a  apresentação  de  cronograma  contendo  as

etapas, prazos e resultados. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  surge  da  urgente  necessidade  da  implantação de

mecanismos de gestão modernos, que tenham como objetivo a desburocratização

dos serviços públicos no âmbito estadual, segundo o princípio norteador da eficiência

administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que progressos tenham

sido  alcançados  em  termos  de  redução  de  procedimentos  e  formalidades  na

prestação dos serviços públicos. Durante o governo militar,  chegou a ser criado o

Ministério da Desburocratização, conduzido, à época, por Hélio Beltrão, que deflagrou

uma grande campanha nacional pela desburocratização, sem resultados concretos

para a população.

A aprovação  desta  proposição,  com  certeza,  deixaria  o  Estado  na  vanguarda

quanto à prestação da atividade estatal. O termo e-governement traduz a tentativa do

governo de desburocratizar todo tipo de interferência na vida do cidadão, utilizando as

ferramentas da internet para simplificar e otimizar os processos administrativos, bem

como eliminar formalidades e exigências burocráticas que não se justificam e que

oneram os cidadãos, as empresas e os erário.

Tendo em vista o mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres Deputados da

Casa Legislativa mineira.

- 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 1.273/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.063/2007)

Dispõe sobre a utilização de papel reciclado pelo órgãos da administração pública

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os órgãos e as entidades da adminis tração pública direta e indireta
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de  qualquer  dos  Poderes  do  Estado  de  Minas  Gerais  obrigados  a  utilizar  papel

reciclado, nos termos desta lei.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  reciclado  o  papel

reprocessado a partir de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de papel descartado

ou usado.

Art.  2º  -  A quantidade  de  papel  reciclado,  em  relação  ao  total  de  papel  a  ser

utilizado, será de, no mínimo:

I - 10% (dez por cento), a partir do primeiro ano de vigência desta lei;

II - 20% (vinte por cento), a partir do segundo ano de vigência desta lei;

III - 30% (trinta por cento), a partir do terceiro ano de vigência desta lei.

Parágrafo único - Os percentuais mencionados nos incisos deste artigo deverão ser

calculados  sobre  o  total  de  papel  adquirido  no  exercício  imediatamente  anterior,

utilizado  em  impressos,  expedientes,  envelopes,  formulários  contínuos  para

informática, rascunhos, publicações, embalagens e similares.

Art.  3º  -  No  caso  do  mercado  fornecedor  não  dispor  de  papel  reciclado  na

quantidade  necessária,  poderá  ser  adquirido  papel  de  composição  diferente  da

estabelecida nesta lei.

Art. 4º - Quando o custo de aquisição do papel reciclado for igual ou superior ao do

papel não reciclado, será permitida a utilização do último.

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, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  tela  estabelece  a  obrigatoriedade  de  a

administração  pública  estadual  reciclar  o  papel  utilizado  no  exercício  de  suas

atividades. Valendo-se do princípio da eficiência, que visa à economia com o melhor

aproveitamento  dos  recursos  públicos.  Sob  o  prisma  ambiental,  contribuirá  para

melhorar a qualidade de vida no globo terrestre, uma vez que a cada tonelada de

papel  reciclado,  são poupadas cerca  de  trinta  árvores.  Tal  medida  é amplamente

agasalhada pela legislação em vigor, em especial pelos arts. 5º, 23, VI e VII, e 225 da
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Constituição Federal de 1988 e pelos arts. 10, V e 214, da Constituição mineira.

Entende-se que esta proposição está  em sintonia  com as metas e  os objetivos

perqueridos pela administração pública e trará grandes benefícios para a coletividade.

Destarte, espero poder contar com o apoio dos nobres pares na aprovação deste

projeto de lei.

-  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 1.274/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.990/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Recreativa  Cantareira,  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 Recreativa Cantareira,

com sede no Município de Carmo da Mata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Recreativa Cantareira, com sede no Município de Carmo da Mata.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como  finalidade  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívico-culturais  e

desportivas.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções,  promovendo  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento social e desportivas, torna-se justa a sua declaração de utilidade

pública estadual.

Assim  sendo,  conto  com o  apoio  dos  meus nobres 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.275/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.972/2010)

Dá a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC-

494 que liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica denominado Deputado José Aldo dos Santos o trecho da Rodovia

MGC-494 que liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: José Aldo dos Santos nasceu a São Tiago em 30/5/42. Entretanto, sua

vinculação afetiva com Oliveira fez com que adotasse a cidade como segunda terra

natal.

Graduado em Economia pela USP, iniciou brilhante trajetória profissional no extinto

Banco da Lavoura. Trabalhou ainda no Banco do Estado de São Paulo, que deixou

para fundar,  com os irmãos, José Alberto  e José Francisco Santos,  as  empresas

Citrosantos  e  Agropecuária  Citrosantos.  Nessa  época,  começou  a  história  do

empresário  bem-sucedido,  que,  graças  ao  trabalho  e  à  competência  gerencial,

conseguiu colocar a sociedade que fundou entre as primeiras do setor em Minas e no

Brasil.  Administrador  preocupado  com  a  responsabilidade  social  das  classes

produtoras, sempre deu atenção privilegiada às aspirações de seus trabalhadores.

Sem  ser  paternalista,  cuidou  para  que  cada  um  lograsse  a  realização  como

profissional e ser humano.

A comunidade  não  podia  prescindir  de  seus  muitos  talentos.  Por  isso,  quando

convocado a dar mais de si à coletividade, não pensou duas vezes: abraçou, com

decisão e coragem, a vida pública. Quando a morte o colheu, encontrava-se em plena

atividade política, lutando para resolver um dos mais sérios problemas da região: o

asfaltamento do trecho da BR - 494 que liga Oliveira a São Tiago. Uma agenda cheia

a cumprir e a responsabilidade de quem possuía aguda consciência da importância

da  missão  do  homem  público  fizeram-no  desconhecer  a  chuva  que  caía

torrencialmente e lançar-se àquela que seria sua última viagem. Morreu em pleno
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trabalho, como a mostrar que, na classe política deste país, ainda são muitos os que

honram os mandatos recebidos do povo.

Cumprindo o primeiro mandato como Deputado Federal, notabilizou-se pela defesa

dos interesses dos assalariados. Ao dar prioridade à dimensão social da empresa,

evidenciou seu espírito  de  empresário  moderno,  à altura dos empreendedores do

Primeiro Mundo.

Em  silêncio,  sem  fazer  alarde,  como bom  mineiro,  empreendeu  uma  luta  sem

tréguas  para  que  o  plano  econômico  ora  em  execução  assegurasse  à  classe

trabalhadora o salário mínimo de U$100,00.

Em seu último pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, protestou

com  palavras  duras  contra  a  decisão  das  autoridades  governamentais  da  área

econômica de manter os juros em patamares estratosféricos. Em seu discurso, disse

com firmeza: "Este Governo, o Ministro da Fazenda e todos os que elaboraram esse

plano econômico devem ter mais consciência com a Nação brasileira".

Admirado  por  todos  os  que  com  ele  conviveram,  José  Aldo  tem  seu  nome

definitivamente  ligado  à  história  da  região  por  sua  ação  corajosa  e  socialmente

relevante. É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória

daqueles que o têm como exemplo.

- 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 1.276/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.186/2010)

Proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no

âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos

apreendidos no âmbito do Estado quando o caminhão de reboque transportar mais de

um veículo ou moto.

Art. 2º - O valor integral da cobrança do reboque deverá ser dividido pelo número

de veículos e motos transportados em um só caminhão de reboque.
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Parágrafo único - O valor final para cobrança do reboque será fixado de acordo com

a divisão estabelecida no “caput” deste artigo. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O projeto de lei que ora submeto à apreciação desta Casa Legislativa

tem  por  objetivo  proteger  os  proprietários  dos  veículos  e  motos  apreendidos  e

rebocados no Estado e estabelecer regras quanto à cobrança pelos reboques.

Entendo ser lesiva ao contribuinte a cobrança integral do reboque, tendo em vista

que um só caminhão transporta vários veículos e motos e o órgão encarregado cobra

o valor integral de cada proprietário. Pela lógica, se o caminhão de reboque em uma

só viagem leva entre dois e três automóveis e até dez motos, há uma única despesa.

Então, é justo que o valor integral da cobrança seja dividido, igualmente, pelo número

de veículos e motos transportados.

Este projeto de lei é uma reivindicação de muitos proprietários de veículos e motos,

e, por entender ser de grande alcance social, conto com o apoio de meus 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 1.277/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.188/2010)

Dispõe sobre horário para apreensão de veículos pelo órgão gestor do trânsito no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  órgãos  gestores  do  trânsito  ficam proibidos  de  apreender  veículos

automotores,  por  motivo  de  inadimplência  ou  atraso no pagamento  de  tributos  e

multas, após as vinte e duas horas.

Parágrafo único - A proibição estabelecida nesta lei não alcança os veículos que

estejam enquadrados nas demais situações passíveis de apreensão.
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Art. 2º - Os condutores cujos veículos forem flagrados nas condições previstas no

“caput” do artigo anterior terão apreendidos os documentos do veículo e ficarão de

posse de uma notificação oficial para que se apresentem ao órgão gestor do trânsito

especificado,  no  prazo  máximo de vinte  e  quatro  horas,  para  que  o  veículo  seja

devidamente recolhido, atendendo-se, daí por diante, todos os trâmites previstos na

legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  propositura  tem  o  objetivo  de  adequar  os  procedimentos  de

fiscalização do trânsito,  notadamente a atuação dos agentes credenciados para a

apreensão de veículos em blitz e outros meios de abordagem dos condutores.

Atualmente,  as  abordagens  são  realizadas  em  horários  cada  vez  mais

diversificados, de uma maneira positiva, possibilitando o flagrante de irregularidades

que contribuem para o caos nas ruas, avenidas e rodovias e a tão importante ação

contra a  alcoolemia  nos  condutores de veículos.  Entretanto,  um fato  que vem se

repetindo com frequência é a apreensão de veículos, por inadimplência em relação a

tributos  e  multas  infracionais,  em  horários  inapropriados  do  ponto  de  vista  da

segurança dos  cidadãos cujos  veículos  são apreendidos.  Não raramente,  famílias

inteiras,  inclusive  com  crianças,  ficam  à  deriva  nas  ruas,  nas  altas  horas  da

madrugada,  sem  saber  como se  locomoverem  para  suas  casas,  exatamente  por

terem os seus veículos apreendidos. Ficam, na maioria das vezes, à mercê da ação

de bandidos, engrossando as estatísticas de criminalidade em nosso Estado.

O que almejamos com esta propositura é a garantia da segurança de condutores

que  não  cometeram  qualquer  crime,  estando  apenas  inadimplentes  com  suas

obrigações junto ao fisco. O próprio Código Brasileiro de  Trânsito,  Lei  Federal  nº

9.503, de 23/9/97, em seus princípios, atenta para a defesa da vida, no § 5º do art. 1º,

que estabelece o seguinte:

“Art. 1º - (...)

§  5º  -  Os órgãos e  entidades  de trânsito pertencentes ao  Sistema Nacional  de

Trânsito  darão  prioridade  em  suas  ações  à  defesa  da  vida,  nela  incluída  a

preservação da saúde e do meio-ambiente.” 
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Portanto, pela relevante promoção de justiça contida nos dispositivos deste projeto,

acreditamos  se  tratar  de  uma  matéria  merecedora  da  consideração  do  Poder

Legislativo Estadual.

- 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 1.278/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.041/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Minas Novas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -,  com  sede  no

Município de Minas Novas.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade o auxílio aos Poderes Judiciário e Executivo, no que tange às ações

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, contribuindo também com a

Justiça quanto à execução da pena, através especialmente da assistência à família,

da realização de atividades de educação, da promoção da saúde, do bem-estar, da

profissionalização  e  da  reintegração  social  dos  condenados,  da  realização  de

pesquisas  psicossociais,  da  realização  de  atividades  recreativas  e  espirituais,  de

modo a tornar a sociedade justa, humana e igualitária.

A referida  Associação  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sua

diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções,  e  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento  social,  humanitário  e de inclusão social,  tornando-se justa a sua

declaração de utilidade pública.
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Pelo  mérito  deste  projeto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  da  Casa

Legislativa mineira para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.279/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.062/2010)

Determina a disponibilização pormenorizada das informações relativas a execução

orçamentária  e  financeira  no  âmbito  do  Estado  por  meio  do  Programa  de

Acompanhamento Orçamentário e Financeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Poder  Executivo disponibilizará informações pormenorizadas sobre a

execução orçamentária e financeira no âmbito do Estado por meio do Programa de

Acompanhamento Orçamentário e Financeiro como instrumento de transparência da

gestão fiscal,  conforme o art.  48 da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  ao qual será

dada  ampla  divulgação,  inclusive  em  meios  eletrônicos  de  acesso  público  dos

seguintes instrumentos:

I - Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG;

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

III - Lei Orçamentária Anual - LOA;

IV - Prestações de Contas com respectivos Pareceres Prévios;

V - Relatório da Execução Orçamentária - REO;

VI - Relatório de Gestão Fiscal - RGF;

VII - Editais e processos licitatórios por órgãos da administração direta e indireta;

VIII - Versões simplificadas dos instrumentos constantes deste artigo.

Parágrafo único - A transparência será assegurada também mediante o incentivo à

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de

elaboração e discussão dos planos,  lei  de diretrizes  orçamentárias  e orçamentos,

bem  como  mediante  o  acesso  ao  pleno  conhecimento  e  acompanhamento  da

sociedade, por meio da internet, de informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira, conforme o disposto na Lei nº 9.755, de 1998.
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Art. 2º - Serão também levados ao conhecimento público, na mesma forma do art.

1º, o lançamento e o recebimento de toda a receita e despesa do Estado, bem como

sua distribuição por órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor noventa dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: O art. 37, “caput”, da Constituição Republicana de 1988 expressa que

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”. Tal dispositivo visa garantir

a  supremacia  do  interesse  público  na  gestão  da  administração  estatal  e,

evidentemente, prevenir e combater a corrupção. A exigência de transparência dos

atos administrativos consubstancia-se nos princípios da moralidade e, principalmente,

da publicidade na administração pública.

No  que  tange  ao  princípio  da  publicidade  dos  atos  da  administração  pública,

esclarece o Professor Celso Antônio Bandeira de Melo: “tal  princípio está previsto

expressamente  no  art.  37,  “caput”,  da  Lei  Magna,  ademais  de  contemplado  em

manifestações específicas do direito à informação sobre os assuntos públicos, quer

pelo  cidadão,  pelo  só  fato  de  sê-lo,  quer  por  alguém  que  seja  pessoalmente

interessado” (Curso de Direito Administrativo, p. 84).

De igual forma Hely Lopes Meirelles preceitua que a “publicidade é a divulgação

oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos.

(...)  A  publicidade  não  é  elemento  formativo  do  ato;  é  requisito  de  eficácia  e

moralidade.  Por  isso  mesmo,  os  atos  irregulares  não  se  convalidam  com  a

publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o

regulamento a exige. (...) Lamentavelmente, por vício burocrático, sem apoio em lei e

contra a índole dos negócios estatais, os atos e contratos administrativos vêm sendo

ocultados dos interessados e do povo em geral, sob o falso argumento de que são

‘sigilosos’, quando, na realidade, são públicos e devem ser divulgados e mostrados a

qualquer  pessoa  que  deseje  conhecê-los  e  obter  certidão”.  (Direito  Administrativo

Brasileiro, p. 87).
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Destaca-se, por oportuno, que a publicidade, como princípio constitucional, regula

toda a atividade estatal, em todas as esferas, não só sob o aspecto de divulgação

oficial de seus atos, como também de promoção do conhecimento da conduta interna

de seus agentes.

Ademais, ressalta-se que o acesso à informação constitui importante instrumento

de cidadania e controle social por parte de qualquer cidadão interessado.

Neste escopo, cumpre destacar que ao princípio da publicidade, na feição social

assumida  pelo  Estado  contemporâneo,  não  basta  a  mera  divulgação  dos  atos

administrativos. O que se propõe é assegurar ao povo transparência e acesso a todas

as informações relativas ao comportamento e desempenho do Estado.

De  acordo  com  as  lições  de  Carmen  Lúcia  Antunes  Rocha,  atual  Ministra  do

Supremo Tribunal Federal:  “Não basta, pois, que o interesse buscado pelo Estado

seja público para se ter por cumprido o princípio em foco. Por ele se exige a não

obscuridade  dos  comportamentos,  causas  e  efeitos  dos  atos  da  Administração

Pública, a não clandestinidade do Estado, a se esconder, em sua atuação, do povo

(...)  A publicidade da administração é que confere certeza  às condutas estatais  e

segurança aos direitos individuais e políticas dos cidadãos. Sem ela, a ambiguidade

diante  das  práticas  administrativas  conduz  à  insegurança  jurídica  e  à  ruptura  do

elemento  de  confiança  que  o  cidadão  tem  que  depositar  no  Estado”  (Princípios

Constitucionais da Administração Pública, p. 240).

Indo ao encontro dessa doutrina é que elaboramos o presente projeto, buscando

imprimir  maior  eficácia  e  efetividade  ao  princípio  da  publicidade  dos  atos  da

administração pública.

Com esse intuito e para que a sociedade possa melhor fiscalizar a gestão da coisa

pública, preservando seu direito  de controle e acompanhamento do orçamento da

administração.

O presente projeto buscar ampliar o alcance do modelo de transparência dos atos

da gestão pública, já esboçado na Lei  de Responsabilidade Fiscal,  bem como se

insere na competência descrita no art. 165, § 9º, II, da CF/88, que trata da “gestão

financeira e patrimonial” da administração direta e indireta.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de

lei.
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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 1.280/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.058/2008)

Altera o art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação: 

“Art.  1º  -  Fica  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG -

autorizada a criar empresa subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar,

executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e

de esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final

dos lixos urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o manejo de águas pluviais

urbanas, em localidades da região de planejamento Norte de Minas e das bacias

hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus,  Buranhém,  Itanhém,

Jucuruçu, Suaçuí e Santo Antônio.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  A  proposição  em  exame  tem  por  objetivo  estender  a  área  de

abrangência da Copanor, subsidiária da Companhia de Saneamento do Estado de

Minas Gerais - Copasa-MG -, criada pela Lei nº 16.698, de 17/4/2007. A Copanor visa

ao atendimento às regiões estabelecidas na lei, priorizando ações de saneamento

básico com vistas à melhoria da qualidade de vida na área de abrangência, constante

de localidades e Municípios com população urbana entre 200 e 5.000 habitantes.

A criação dessa subsidiária, amplamente discutida nesta Casa Legislativa, foi de

grande importância para a política de saneamento básico do Estado, que pretende,

por  meio de recursos próprios,  gerenciados  pela  Copanor,  investir  em localidades

com baixo desenvolvimento humano, possibilitando tratamento igualitário ao daqueles

que  têm  acesso  aos  sistemas  de  saneamento.  No  entanto,  cabe  destacar  que,

quando da criação da Copanor, ficaram fora de sua área de abrangência, conforme
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era  o  foco  da  proposição,  Municípios  de  baixo  grau  de  desenvolvimento  como

aqueles do Norte de Minas,  do Jequitinhonha e do Mucuri  e  localizados em área

contígua àquela definida como de influência à da nova subsidiária.

Assim sendo, a proposição que ora se apresenta, tem por escopo restabelecer esse

equívoco, dando a mesma condição para os Municípios que se encontram situados

nas sub-bacias hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio, o que, com certeza,

terá um impacto social muito forte nos Municípios a serem atendidos e irá intensificar

as ações da Copanor.

- 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 1.281/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.179/2008)

Altera  a  Lei  nº  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Idene  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes incisos III e IV e dê-se a seguinte redação ao

parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002.

“Art. 2º - (...)

III  -  os  Municípios  integrantes  da  Microrregião  de  Diamantina,  pertencente  à

Mesorregião Jequitinhonha;

IV  -  os  Municípios  integrantes  da  Microrregião  de  Conceição  do  Mato  Dentro,

pertencentes à Mesorregião Central Mineira.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II, III, IV e V será apurado de acordo com

o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares 

Justificação:  A necessidade de conceder  tratamento diferenciado às  áreas  mais

carentes  do  País  e  com  dificuldades  específicas  fundamentou  a  criação  das
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Superintendências de Desenvolvimento ao final da década de 50, como orientação

básica da política de desenvolvimento regional. Até hoje, os benefícios administrados

pelas Sudene e Sudan, transformadas posteriormente, por meio da Medida Provisória

nº  2.145,  de  2/5/2001,  nas  Agências  Adene  e  ADA e  agora,  mais  recentemente,

retornando ao “status” de superintentência com a aprovação pelo Congresso Nacional

da  recriação da Sudene e Sudan,  são de grande importância para  os  Municípios

integrantes das suas jurisdições e respondem por grande parte das oportunidades de

desenvolvimento ali geradas.

No que diz respeito à Agência para  o Desenvolvimento do Nordeste -  Adene -,

algumas  considerações  devem  ser  feitas.  O  conceito  de  Nordeste  possui  duas

dimensões, nem sempre coincidentes. A primeira, a de Nordeste como macrorregião

do IBGE, que ganha definição como divisão administrativa para coleta e consolidação

de  dados  estatísticos.  A  segunda  dimensão,  a  do  Nordeste  como  região  para

planejamento  e  de  identidade  socioeconômica,  definida  como  lugar de  políticas

públicas, sobretudo as de combate às disparidades regionais e sociais.

A respeito da segunda dimensão, isto é, considerando-se o Nordeste como espaço

de políticas públicas, deve-se reportar ao Nordeste como região onde se concentra o

fenômeno das secas e dos seus efeitos sociais. Esse primeiro momento ganha uma

estrutura de ação administrativa com a criação da Inspetoria de Obras contra a Seca -

Iocs -, posteriormente transformada em Inspetoria Federal de Obras contra as Secas

- Ifocs -,  e do atual Departamento Nacional de Obras contra as Secas -  DNOCS.

Assim, com o intuito de definir uma área de atuação para esse órgão, foi estabelecido

um  perímetro,  conhecido  como  Polígono  das  Secas.  Aqui  começa  a  nascer  o

Nordeste tal qual o conhecemos hoje.

Um segundo marco foi a mudança do enfoque hídrico para o enfoque econômico.

Isso ocorreu quando foi criado o Banco do Nordeste. A percepção da situação do

Nordeste  se  transformou,  agora  não  mais  restrita  a  seus  aspectos  climáticos  e

ecológicos,  mas ampliada para sua dimensão econômica:  região  subdesenvolvida

com deficiências econômicas estruturais.

Ao Banco do Nordeste foi dada a incumbência de iniciar uma transformação dessa

realidade; o instrumento seria o crédito orientado, e a área de abrangência de sua

ação, o Polígono das Secas.
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A abordagem  se  refina  e  ganha  relevância  com  o  problema  das  disparidades

regionais e sociais. O Nordeste é visto, então, como região subdesenvolvida, na qual

o  governo  central  deve  priorizar  suas  ações,  para  amenizar  e  combater  os

desequilíbrios  regionais,  sobretudo  os  sociais,  pois  ali  se  encontram  os  piores

indicadores socioeconômicos do País.

Nesse momento, começa a se consolidar o Nordeste como região de planejamento.

No entanto, ao definir  sua área de atuação, a Adene cria um conceito próprio de

Nordeste, reafirmando a concepção de uma região de planejamento: o Nordeste seria

composto de nove estados e mais a região Mineira do Polígono das Secas. Estavam

então, a partir daí, praticamente definidas as fronteiras do Nordeste legal (legal para

efeitos  de políticas  públicas).  Assim,  desta fronteira legal,  tem-se uma parcela do

Estado de Minas Gerais que integra o Nordeste (área da Adene). É a região mineira

do Nordeste, a RMNe, que se caracteriza pelos indicadores socioeconômicos muito

parecidos  e  por  vezes  bem  piores  que  os  encontrados  nos  outros  Estados  que

compõem a Adene.

Em 2002 foi criado, pela Lei nº 14.171, de 15/1/2002, o Idene, em substituição às

antigas  Comissão  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  Jequitinhonha  -  Codevale  -  e

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas - Sudenor -, tendo como

Municípios  integrantes  da  área  de  abrangência  aqueles  pertencentes  às

mesorregiões  Norte  de  Minas  e  Mucuri  e  os  demais  Municípios  integrantes  das

Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, além dos Municípios da

microrregião  de  Curvelo,  pertencente  a  Mesorregião  Central  Mineira.  Esse  novo

organismo, por meio de sua lei de criação, estendeu sua atuação a 22 comunidades

que não eram abrangidas pela Agência anterior.

Vale ressaltar que, desde sua posse, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da

Silva, por meio do Ministério da Integração, pretendeu a recriação da Sudene, e com

este  intuito  estudos  foram  realizados  tendo  como  base  uma  política  de

desenvolvimento  para  o  Nordeste.  Proposta  que  trata  do  assunto  tramita  no

Congresso Nacional, foi aprovada pelo Senado da República e aguarda reanálise da

Câmara dos Deputados.

Sobre a importância da Sudene, que por anos ficou descaracterizada dos princípios
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que nortearam sua criação, seu idealizador, o economista e intelectual, Prof. Celso

Furtado, disse o seguinte em 2001: “A Sudene é uma grande conquista política do

Nordeste. Sua importância cresce em face dos problemas criados pela globalização

econômica que ameaça a soberania nacional”.

Sensível à esta situação de desigualdades, o Governador Aécio Neves, por meio da

Lei Delegada nº 61, de 29/1/2003, criou a Secretaria de Estado Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais,

vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria. Esse órgão tem por objetivo a

promoção  e  o  desenvolvimento  destas  áreas  de  exclusão,  por  meio  de  políticas

públicas que incluem a parceria com organismos federais como a Adene, mas não

necessariamente dependentes somente das ações destas organizações.

Há  que  ressaltar  que  o  Governador  do  Estado  já  se  manifestou  sobre  a

necessidade de ações legais e efetivas para diminuir as desigualdades regionais no

Estado,  por  meio  da  promoção  destas  regiões.  Em  27/6/2001,  quando  o  atual

Governador  assumiu  interinamente  a  Presidência  da  República,  editou  a  Medida

Provisória nº 2.156, que tornou os Municípios pertencentes ao Vale do Mucuri parte

da área de abrangência da Adene.

Quando tomou a decisão para a criação da Secretaria de Estado Extraordinária, o

Governador não beneficiou somente os Municípios pertencentes à área mineira da

Adene, mas ampliou a abrangência da Secretaria Extraordinária para todo o Norte de

Minas,  os  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  parte  do  Rio  Doce.  De  qualquer

maneira,  há  que  falar  que  a  inclusão  de  novos  Municípios  na  jurisdição  das

Superintendências,  hoje  Agências,  obedece  a  um  conjunto  de  critérios  referidos,

basicamente,  à  necessidade  de  manter  no  âmbito  de  toda  a  jurisdição  uma

homogeneidade de características e de carências, responsáveis pela manutenção de

uma  identidade  regional,  com  base  na  qual  se  organizam  as  iniciativas  oficiais

necessárias para superação daquelas dificuldades. Foi seguindo esses fundamentos

que  o  Congresso Nacional  decretou  e  o  Presidente  da  República  sancionou,  em

1998, a Lei nº 9.690, incluindo na área de jurisdição da Adene Municípios mineiros

integrantes do Vale do Jequitinhonha e Municípios do Norte do Espírito Santo. São

áreas  cuja  situação  de  pobreza  e  características  climáticas  as  tornam  uma  real
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extensão da região nordestina, em estreita coerência, portanto, com os fundamentos

e objetivos daquela Agência de Desenvolvimento.

Nesse  contexto,  causou  espécie  a  não-inclusão  dos  Municípios  mineiros  que

compõem as Microrregiões de Conceição do mato Dentro, Diamantina, Guanhães e e

Peçanha na área de abrangência da nova Secretaria, em tudo semelhantes àqueles

pertencentes e, ainda mais, geograficamente integrantes do mesmo conjunto. 

Fácil é detectar a precária condição de vida da população nos Municípios atendidos

por essas duas associações microrregionais. No que concerne à avaliação de alguns

índices  como  o  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  verificamos  índices  bem

próximos aos encontrados nos Municípios atendidos pela Secretaria Extraordinária,

por vezes piores. Da análise dos dados de Desenvolvimento Humano de 2000, tem-

se que o IDH no País foi de 0,757 naquele ano (quanto mais próximo de um, maior o

grau de desenvolvimento). Nesta mesma série, Minas Gerais encontrava-se acima da

média  nacional,  com  IDH  de  0,766.  Mas,  da  análise  dos  dados  mineiros,  se

encontrarão grandes disparidades regionais, como ocorre na região em estudo, onde

os índices do IDH giram em torno de 0,500, bem abaixo da média do Estado e ainda

longe da nacional.

Quando  se  analisam  outros  índices  pelo  mesmo prisma,  chega-se  às  mesmas

conclusões.  A região  de  interesse  se  aproxima  mais  daquela  definida  como  de

abrangência da Secretaria Extraordinária. Mas, apesar das diversidades encontradas

e da situação adversa de hoje, há que falar das potencialidades existentes na região,

o  que  a  torna  extremamente  viável  à  implementação  de  políticas  públicas  de

desenvolvimento  regional,  que,  por  meio  de  medidas  de  planejamento  e  gestão

competente dos recursos naturais e humanos, irão com certeza mudar a realidade

atual, transformando sensivelmente os índices socioeconômicos atuais.

Os  baixos  índices  socioeconômicos  verificados  na  região  não  se  refletem  no

potencial de desenvolvimento. Esta realidade poderá mudar sensivelmente a partir da

implementação  de  políticas  públicas  adequadas  de  planejamento,  tendo  como

premissa básica o desenvolvimento regional,  não mais priorizando somente ações

pontuais, como ocorre há anos.

São 45 os Municípios integrantes das Microrregiões de Conceição do Mato Dentro,
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Diamantina,  Guanhães e Peçanha,  cuja população total  se encontra na casa dos

390.000 habitantes (IBGE 2002). 

Microrregião de Conceição do Mato Dentro: Alvorada de Minas, Conceição do Mato

Dentro, Congonhas do Norte, Dom Joaquim, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar,

Passabem, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo,

São Sebastião do Rio Preto, Serra Azul de Minas, Serro.

Microrregião de Diamantina:  Couto de  Magalhães de Minas,  Datas,  Diamantina,

Felício  dos  Santos,  Gouveia,  Presidente  Kubitschek,  São  Gonçalo  do  Rio  Preto,

Senador Modestino Gonçalves.

Microrregião  de  Guanhães:  Braúnas,  Carmésia,  Coluna,  Divinolândia  de  Minas,

Dores de Guanhães, Gonzaga, Guanhães, Materlândia, Paulistas, Sabinópolis, Santa

Efigênia de Minas, São João Evangelista, Sardoá, Senhora do Porto, Virginópolis.

Microrregião  de  Peçanha:  Água Boa,  Cantagalo,  Frei  Lagonegro,  José  Raydan,

Peçanha, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, São Pedro do Sauçuí, São

Sebastião do Maranhão.

Da análise dos dados da recente publicação “Atlas da Exclusão Social no Brasil”,

pode se verificar a presença de boa parte dos Municípios citados entre aqueles de

pior índice de exclusão social e desigualdades, o que pode ser verificado com clareza

no  Mapa  da  Exclusão  Social  para  Minas  Gerais,  parte  desse  estudo  na qual  as

manchas vermelhas apresentam as regiões de pior  índice,  o que ocorre tanto na

região em estudo quanto na área abrangida pela Secretaria de Estado Extraordinária

para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

O  evidente  mérito  da  proposição,  conforme  demonstrado,  será,  com  certeza,

percebido pelos ilustres colegas Deputados da Assembléia Mineira, que se juntarão

na intenção de conceder ao grupo de Municípios especificado melhores condições de

alcançar o seu desenvolvimento, por meio da 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 1.282/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.991/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais - Apac -, 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 Protetora dos Animais -

Apac -, com sede no Município de Carmo da Mata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a

Associação Protetora dos Animais -  Apac -,  com sede no Município de Carmo da

Mata.  Trata-se  de  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade

congregar  os  simpatizantes  da  causa  ecológica,  contribuir  para  o  equilíbrio  e

harmonia entre o ser humano, os animais, e os demais seres vivos, demonstrar a

utilidade e necessidade dos animais na evolução e desenvolvimento do homem e

fortalecer  a  formação  da  personalidade  das  crianças  orientando-as  quanto  à

importância da preservação ambiental.

A Associação  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  tem  diretoria

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e

desenvolve importante trabalho de desenvolvimento social e defesa dos direitos dos

animais. Assim, é justa a declaração de sua utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa

mineira.

- 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 1.283/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 181/2007)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de deze mbro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela

Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em

cota única ou em até doze parcelas, mensais consecutivas.”.

Art.  2° -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  pu blicação,  revogando-se  as

disposições em contrário e produzindo-se efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A proposição que trago à análise dos nobres colegas Deputados tem o

objetivo de resguardar o cidadão e contribuinte estadual. Já é sabido que há anos

estamos vivendo uma séria crise que vem privando o cidadão comum de uma série

de benefícios e serviços. Historicamente a incidência do IPVA ocorre no início de cada

ano fiscal,  momento de muita dificuldade para a grande maioria dos contribuintes,

pois nessa mesma época outros tributos também são cobrados, como o IPTU, além

de o início do ano letivo trazer ônus financeiro às famílias mineiras, que lutam com

dificuldade para manterem suas contas em dia. 

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao pagamento do IPVA em até

12 parcelas vencíveis mensalmente, como já ocorre com tributos como o IPTU de

algumas cidades. Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para aprovarmos este

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 1.284/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 166/2007)

Dispõe  sobre  o  Sistema  Mineiro  de  Defesa  Civil  -  SIMDEC  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado o Sistema Mineiro de Defesa Civil -

SIMDEC.
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Art. 2º - São objetivos do SIMDEC:

I - estudar, pesquisar, elaborar projetos, planejar e promover a defesa permanente

contra desastres naturais ou provocados pelo homem;

II - atuar em situações concretas de desastres, bem como na iminência de esses

acontecerem;

III - adotar meios adequados para prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir a

populações atingidas e recuperar áreas deterioradas por desastres.

Art. 3º - O SIMDEC constitui-se no instrumento de coordenação dos esforços de

todos os órgãos estaduais envolvidos com os demais órgãos públicos ou entidades

privadas, bem como com a comunidade em geral, para o planejamento e a execução

das atividades previstas nesta lei.

Art.  4º  -  As  atividades  de  defesa  civil  do  Estado  são  de  caráter  permanente,

compreendendo as fases de prevenção, de assistência, de socorro e de recuperação

das comunidades atingidas nas hipóteses de acidentes, desastres e calamidades.

Art. 5º - Quando os efeitos decorrentes de desastres ou calamidades afetarem uma

ou mais de uma comunidade, com privação parcial do atendimento das necessidades

fundamentais,  o  poder  público  estadual  ou  municipal  reconhecerá  formalmente,

mediante  decreto,  tal  circunstância  como situação de  emergência,  e,  no  caso de

essas  condições  atingirem  grandes  proporções,  ameaçando  de  forma  grave  a

existência ou a integridade das comunidades atingidas, será reconhecido estado de

calamidade pública.

§ 1º -  No ato declaratório  de situação de emergência ou estado de calamidade

pública deverá constar o respectivo prazo de vigência, podendo ser este renovado

por no máximo cento e oitenta dias.

§  2º  -  O  Governador  do  Estado  poderá  homologar  ato  declaratório  do  Prefeito

Municipal,  mediante  proposição do Coordenador  de  Defesa Civil  do  Estado,  que,

conforme o caso, indicará declaração de situação de emergência ou de estado de

calamidade pública, a ser decretada para determinada região ou para todo o território

municipal atingido.

Art. 6º - Em situação de emergência ou estado de calamidade pública, as atividades

assistenciais, de socorro e de recuperação serão de responsabilidade do Governo do
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município  atingido,  cabendo  ao  Estado  as  ações  supletivas  no  atendimento  da

administração local.

§ 1º - Caberá aos órgãos dos municípios com áreas atingidas a execução imediata

das medidas que se fizerem necessárias, e aos órgãos federais e estaduais, o apoio,

mediante solicitação.

§  2º  -  A atuação  dos  órgãos  estaduais  e  municipais  na  área  atingida  far-se-á

sempre  em  regime  de  cooperação,  cabendo  ao  órgão  local  de  defesa  civil  a

execução.

§  3º  -  Somente  ocorrerá  a  liberação  de  recursos  financeiros  estaduais  para,

supletivamente, atender as emergências nos municípios que declarem incapacidade

financeira para arcar com os prejuízos, se houver o reconhecimento formal, por parte

do Estado, das circunstâncias previstas neste artigo.

Art. 7º - O SIMDEC fica estruturado pelos seguintes órgãos:

I - Órgão Central:

a) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -;

II - Órgão Regional:

a) Regionais de Defesa Civil da Casa Militar;

III - Órgãos locais:

a) Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC -;

b) Núcleos de Defesa Civil - NUDECs.

Art. 8º - A CEDEC é o órgão central do SIMDEC, ao qual compete baixar instruções

normativas de planejamento, de coordenação, de controle e de orientação, em âmbito

estadual, sobre medidas preventivas, assistenciais e recuperativas, relacionadas com

a defesa civil, ficando composta como segue:

I - Chefia do Gabinete Militar do Governador, que a coordenará;

II - Secretaria Executiva de Defesa Civil.

§ 1º - À CEDEC compete:

I  -  requisitar  e  mobilizar,  por  ato  do  Coordenador  Estadual  de  Defesa Civil,  os

recursos humanos e materiais disponíveis da administração estadual para pesquisas

e elaboração de projetos e, em caso de emergências, para amenizar situações de

risco;
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II  -  convocar  órgãos  ou  entidades  da administração  estadual  para  colaborar  na

execução das atividades de defesa civil;

III  -  solicitar  a cooperação dos órgãos federais,  municipais  e entidades privadas

localizadas no Estado;

IV - incentivar a criação das COMDECs, prestando-lhes apoio técnico;

V - manter intercâmbio com órgãos federais, estaduais e municipais de defesa civil;

VI - elaborar manuais de defesa civil;

VII  -  promover  cursos  e  treinamentos  em  defesa  civil,  mediante  convênio  com

entidades públicas ou privadas.

§ 2º - Ao Coordenador Estadual de Defesa Civil compete, entre outras atribuições

que lhe são próprias, o seguinte:

I - convocar e presidir as reuniões da CEDEC;

II - ordenar despesas atinentes a créditos abertos para atender atividades da defesa

civil e movimentar contas bancárias referentes a doações ou fundos destinados ao

mesmo fim;

III  -  encaminhar  ao  Governador  do  Estado  o  relatório  anual  das  atividades  da

CEDEC;

IV  -  baixar  os  atos  necessários,  regulando  as  operações  e  estabelecendo  as

diretrizes e normas necessárias à execução das atividades pertinentes à defesa civil;

V - aprovar os regimentos internos da CEDEC;

VI - definir e estabelecer métodos e critérios para utilização de recursos da CEDEC;

VII - submeter à apreciação do Governador do Estado os planos de aplicação dos

recursos oriundos do Governo Federal.

Art. 9º - A Secretaria Executiva de Defesa Civil é o órgão de assessoramento direto

do Coordenador Estadual de Defesa Civil e de integração com os demais órgãos.

Parágrafo único - A estrutura e o funcionamento da Secretaria Executiva de Defesa

Civil obedecerá à legislação peculiar ao Gabinete Militar do Governador, atendendo,

no que couber, o disposto no Regimento Interno da CEDEC.

Art.  10  -  As  Regionais  de  Defesa  Civil  -  REDECs  -,  órgãos  intermediários  do

Sistema Estadual  de  Defesa  Civil,  subordinados  à  CEDEC,  serão  instaladas  nos

municípios-sede dos Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo.
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Parágrafo  único  -  As  regionais  de  Defesa  Civil  darão  apoio  e  sustentação  às

atividades de defesa civil em nível regional, representando o CEDEC.

Art. 11 - As Comissões Municipais de Defesa Civil  - COMDECs - são órgãos de

execução  e  de  mobilização  local  de  todas  as  ações  preventivas,  emergenciais,

recuperativas e assistenciais.

Parágrafo único - Os municípios deverão constituir as COMDECs, como órgão de

apoio ao Poder Executivo Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito e que contará

com o auxílio  da CEDEC em sua formação e no desenvolvimento das atividades

inerentes à Comissão.

Art. 12 - As funções exercidas por servidor público, em prol da defesa civil, serão

consideradas serviço relevante, devendo constar em seus assentamentos ou ficha

funcional. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  O  objeto  desta  proposição  é  criar  um  sistema  de  defesa  civil  no

Estado, capaz de tomar ações de prevenção e mobilização em relação a desastres e

calamidades que porventura aconteçam.

A medida proposta não gera despesas para a administração pública estadual, pois

na realidade propõe a criação de uma rede de ações de defesa civil coordenadas por

órgão  executivo  já  existente,  a  CEDEC,  e  vinculado  ao  Gabinete  Militar  do

Governador.

Visa a proposição, ainda, fomentar a criação de Comissões Municipais de Defesa

Civil  -  COMDECs  -,  possibilitando  aos  municípios  melhor  organização  quanto  ao

sistema de defesa civil e criando uma forte rede estadual com capilaridade em todas

as regiões e que responda efetivamente aos desastres e às calamidades, quando

acionado.

Somente bem organizada e treinada a comunidade poderá prevenir  desastres e

tratar  suas  consequências  de  modo  eficiente.  Portanto,  para  se  conseguir  um

resultado eficaz é necessário unir forças da comunidade com o Governo e organizar

COMDECs em cada cidade do Estado. Sem a mobilização social é impossível lutar
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contra as  calamidades  e  evitar  mortes.  O trabalho  realizado preventivamente  é  o

segredo para se obter êxito em situações de calamidade pública.

Peço o apoio dos Deputados para aprovar esta proposição em prol da melhoria das

ações de defesa civil no 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 1.285/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 167/2007)

Dispõe sobre a sinalização rodoviária de pontos de interesse turístico existentes ao

longo das estradas mineiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo, através do Depart amento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais -  DER-MG -,  autorizado a firmar convênios visando à

colocação  de  placas  de  sinalização  nas  rodovias  estaduais  e  municipais  que

informem sobre os pontos turísticos e de lazer existentes em toda a sua extensão.

Art.  2° -  Os  pontos  turísticos  e  de  lazer  a  que  se  refere  o  art.  1° são  locais

favoráveis  ao  ecoturismo,  e  à  pesca  esportiva,  patrimônios  históricos,  estâncias

hidrominerais, praias fluviais, pousadas, hotéis e demais pontos que facilitem a vida

dos turistas.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo,  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de noventa  dias,

enumerando os pontos turísticos e de lazer que deverão ser sinalizados, bem como

estabelecer os padrões das placas de sinalização e a quantidade que cada rodovia

poderá comportar.

Art.  4° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Tem a proposição que ora apresento o objetivo de facilitar o acesso

dos turistas que visitam nosso Estado aos pontos de interesse a esta atividade, de
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várias  naturezas,  como  o  ecoturismo,  a  pesca  esportiva,  patrimônio  histórico,

estâncias  hidrominerais,  praias  fluviais,  pousadas,  hotéis  e  demais  pontos  que

facilitem a vida dos turistas.

O turismo é uma grande fonte de renda e de emprego para o Estado e para os

municípios, que nos dias de hoje enfrentam difícil situação financeira com a queda de

arrecadação e as dívidas contraídas por outros governantes.

A afixação das placas de sinalização possibilitará melhor identificação dos pontos

turísticos, em nossas estradas, aumentando com isso seu movimento e possibilitando

o aumento de divisas para o Estado e os municípios.

Peço  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta  proposição  que  visa  ao

desenvolvimento da atividade turística no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.286/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 180/2007)

Proíbe  nas  listas  de  material  escolar  exigência  de  especificar  a  edição do livro

didático a ser adotado nos estabelecimentos de ensino públicos e privados de 1º e 2º

graus no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibido nas listas de material  esco lar a exigência de especificar a

edição do livro didático a ser adotado nos estabelecimentos de ensino públicos e

privados de 1º e 2º graus, no Estado.

Art. 2º - Estabelece o período de cinco anos para o aproveitamento acadêmico de

uma edição de livro didático, antes de se exigir a renovação nas listas de material

escolar.

§ 1º - Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo caso a nova edição do livro

didático tenha alteração substancial em seu conteúdo.

§  2º  -  Compete  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  por  meio  das

Superintendências  Regionais  de  Ensino,  estabelecer  os  critérios  e  proceder  à

avaliação dos livros didáticos quanto ao conteúdo e suas alterações, definindo se

substanciais ou não.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Trata  a  proposição  que  agora  apresento  de  proibir  que  os

estabelecimentos de  ensino,  públicos ou  particulares,  exijam edição específica  de

livro didático em suas listas de material escolar.

Atualmente,  as  editoras  mudam  a  cada  ano  a  edição  dos  livros  didáticos  que

produzem, muitas  das vezes com objetivo  claro de inviabilizar  o uso das edições

anteriores, sob a alegação de efetuarem alterações e revisões que deixam a obra

mais completa. Isso faz com que as famílias sejam forçadas a adquirir anualmente

obras  didáticas  para  os  filhos  que  estudam,  sem  poderem  utilizar  do  clássico  e

eficiente modelo de troca e aquisição de livros usados em anos anteriores, ou, no

caso de famílias mais numerosas, em que os mais novos possam usufruir dos livros

usados pelos mais velhos.

Importante  ressaltar  que  a  proposta  respeita  a  possibilidade  da  exigência  de

especificação  de  edição  do  livro  didático,  quando  comprovadamente  houver

alterações substanciais no conteúdo da obra indicada.

Peço o apoio dos nobres colegas na aprovação desta proposição que considero

meritória e de utilidade para a comunidade escolar mineira.

- 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 1.287/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 175/2007)

Determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado de Minas Gerais,

emitidos por via da internet para os cidadãos, sejam certificados de acordo com a

ICP-Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os documentos eletrônicos públicos do Est ado de Minas Gerais, emitidos

por via da internet para os cidadãos, devem ser certificados de acordo com a Infra-

Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil.

Art.  2° -  As despesas decorrentes da aplicação dest a  lei  correrão por  conta de
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dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas

se necessário.

Art.  3° -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: A certificação eletrônica no Brasil está regulada pela infra-estrutura de

Chaves  Públicas  Brasileiras,  conhecido  como  ICP-Brasil,  e  tem  como  órgão

fiscalizador o Instituto Nacional de Tecnologia da Informática - ITI. O assunto está

disciplinado  pela  Medida  Provisória  n° 2.200-2  ,  de  24/8/2001.  A  ICP-Brasil

corresponde a um conjunto de práticas, técnicas e procedimentos cujo objetivo é a

implantação de um sistema de certificação digital  por  meio de chaves públicas.  A

chamada "chave pública" confere autenticidade e segurança ao documento eletrônico

emitido. Podemos ter com exemplo de perfeito funcionamento do sistema a Receita

Federal.  Pelo  “site”  da  Receita  Federal,  a  partir  de  uma  assinatura  digital,  o

contribuinte  pessoa  física  ou  jurídica  pode  fazer  consultas,  regularizar  situações

cadastrais ou fiscais e entregar todo tipo de documento, inclusive a Declaração do

Imposto de Renda. Esse contribuinte recebe, na sequência de seu ato, um protocolo

eletrônico,  devidamente  certificado.  Alguns  bancos  já  operam  no  sistema  de

certificação digital. 

Assim, devido ao grande alcance do projeto que ora se apresenta, conto com o

apoio  imprescindível  dos  nobres  Deputados  para  a  aprovação  desta  importante

propositura.

- 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 1.288/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.863/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  e  Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Pintado, com sede no Município de Serranópolis de

Minas. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Trabalhadores  e

Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Pintado,  com  sede  no  Município  de

Serranópolis de Minas. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A  Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais  da

Fazenda Pintado, fundada em 18/3/2003, é uma entidade civil de fins sociais, sem

fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade,  entre  outras  desenvolver  atividades  de

proteção à saúde da família,  da maternidade,  da infância e da velhice através de

custeio de consultas medicas; desenvolver habilidades e reabilitação dos moradores

com deficiência; promover atividades de orientação técnica e jurídica, qualificação e

treinamento  profissional;  desenvolver  atividades  de  assistência  social,  médica,

dentária,  técnica,  recreativa,  educacional,  esportiva  e  cultural;  e  assistir  o  menor

carente  através  de  cursos  profissionalizantes  e  oficinas  de  arte  e  distribuição  de

material escolar.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.289/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.931/2010)

Declara de utilidade pública o Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das

Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Feminino  de  Longa

Permanência - Lar das Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes
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Justificação:  O  Centro  Feminino  de  Longa  Permanência  -  Lar  das  Velhinhas,

fundado em 26/4/23, com sede no Município de Montes Claros, é uma entidade civil

sem fins lucrativos, que tem por finalidades, entre outras, cuidar de pessoas idosas

do  sexo  feminino,  oferecendo-lhes  assistência  alimentar  e  atividades  recreativas,

religiosas, abrigo e proteção.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.290/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.816/2010)

Declara de utilidade pública o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

de Arinos, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Sindicato  de  Trabalhadores  e

Trabalhadoras Rurais de Arinos, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  O  Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  de  Arinos,

fundado em 15/8/82, com sede nesse Município, é uma entidade sindical de primeiro

grau,  sem  fins  lucrativos,  agrupada  no  Plano  da  Confederação  Nacional  dos

Trabalhadores na Agricultura.  A referida entidade,  constituída para fins  de Estudo,

Coordenação, Proteção, Representação, Defesa dos Direitos, Interesses Coletivos e

Individuais  e Representação Legal  da categoria  profissional  Trabalhadores Rurais,

tem  por  finalidades,  entre  outras,  proteger  e  defender  os  direitos  e  representar

perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciárias  os  interesses  gerais  de  sua

categoria ou interesses individuais de seus associados; celebrar acordos, convenções

ou contratos coletivos de trabalho; e, desenvolver assistência técnica e extensão rural

nos projetos de assentamentos de pequenos produtores da agricultura familiar e de

colônia de pescadores.
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Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- 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 1.291/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.729/2010)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Cristo  Rei  -

AMCR -, 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 de Moradores do Bairro

Cristo Rei - AMCR -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei - AMCR -, fundada em

5/4/2006,  é  uma entidade  civil,  de  fins  sociais,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

finalidade, entre outras: promover  campanhas de mobilização e esclarecimento da

opinião pública acerca dos direitos e deveres dos moradores e pessoas estabelecidas

no bairro;  incentivar  atividades sociais,  culturais e desportivas,  de maneira a criar

oportunidades  de  lazer,  intercâmbio  e  solidariedade;  encaminhar  aos  órgãos

competentes reclamações de moradores e pessoas estabelecidas no bairro quanto à

violação  de  seus  direitos,  acompanhando  o  desenvolvimento  de  seus  pleitos;  e

realizar cursos, conferências, seminários e mesas-redondas destinados à divulgação

de temas de interesse. 

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para apreciação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.292/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.269/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Portadores  de  Deficiência  de

Curvelo, com sede nesse Município. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Portadores  de

Deficiência de Curvelo, com sede nesse Município. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A  Associação  dos  Portadores  de  Deficiência  de  Curvelo é  uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidades, entre outras: promover o

bem-estar e a integração da pessoa portadora de deficiência no Município de Curvelo

e na região; melhorar as condições de vida de seus associados; combater a fome e a

pobreza, através da realização de cursos profissionalizantes e de capacitação, de

acordo com as condições dos portadores de necessidades especiais.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para aprovação desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.293/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.025/2010)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Furado

do  Peixe,  com  sede  no  Município  de  Porteirinha,  fundada  em  24/11/93, é  uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade, entre outras: contribuir para a

sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento do Município de Porteirinha;

promover o bem-estar social dos moradores e suas famílias, através da participação
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popular  e  do  trabalho  associativo;  organizar  a  produção  e  criar  os  mecanismos

necessários  para  facilitar  a  comercialização  dos  bens  gerados  pela  agricultura

familiar; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice, através de

ações  que  possibilitem  o  acesso  desses  segmentos  da  população  a  programas

governamentais que os atendam.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a aprovação desta Casa.

- 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 1.294/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.023/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço

Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Poço Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta Pará,

com sede no Município de Porteirinha, fundada em 30/8/84, é uma entidade civil, de

fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras: contribuir com a

sustentabilidade  do  meio  ambiente  e  com  o  desenvolvimento  do  Município  de

Porteirinha; promover o bem-estar social dos moradores e suas famílias, por meio da

participação  popular  e  do  trabalho  associativo;  organizar  a  produção  e  criar  os

mecanismos  necessários  para  facilitar  a  comercialização  dos  bens  gerados  pela

agricultura familiar; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice,

mediante  ações  que  possibilitem  o  acesso  da  população  aos  programas

governamentais que atendam estes segmentos da sociedade.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.295/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.024/2010)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos Bois,

com sede no Município de Porteirinha, fundada em 21/12/95, é uma entidade civil, de

fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras: contribuir para a

sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento municipal; promover o bem-

estar dos moradores e suas famílias, através da participação popular e do trabalho

associativo; organizar a produção e criar os mecanismos necessários para facilitar a

comercialização dos bens gerados pela agricultura familiar; e proteger a saúde da

família, a maternidade, a infância e a velhice, através de ações que possibilitem o

acesso da população aos programas governamentais de assistência.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a aprovação desta Casa.

- 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 1.296/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.501/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Helena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

Helena, com sede na localidade de Corredor, Distrito de Santa Izabel de Minas, no

Município de São Francisco.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação Comunitária  de  Santa  Helena,  fundada em 10/11/97,

com  sede  na  na  localidade  de  Corredor,  Distrito  de  Santa  Izabel  de  Minas,  no

Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não

lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha

sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.297/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.541/2008)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Travessão do Morro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Travessão do Morro, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Travessão  do

Morro, fundada em 18/10/2004, com sede no Município de São Francisco, é uma

entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar

para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.
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Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.298/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.538/2008)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Pindaiba do Meio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  de  Pindaiba  do  Meio,  com  sede  na  localidade  de  Pindaiba  do  Meio,  no

Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pindaiba do Meio,

fundada em 28/10/2004, com sede na localidade de Pindaiba do Meio, no Município

de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos,

cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a  população  carente  da  região  tenha  sua

verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.299/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.512/2008)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais  dos

Altinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais  dos  Altinos,  com  sede  na  localidade  de  Caraíbas,  no  Município  de  São

Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos Altinos, fundada

em 10/8/2002, com sede na localidade de Caraíbas, no Município de São Francisco,

é uma entidade civil,  de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é

colaborar para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.300/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.511/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Gospa Mira, 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 Gospa Mira, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Gospa Mira, com sede no Município de Belo Horizonte,

tem como atividades: promover ações e prestar serviços gratuitamente de atenção às

necessidades da criança, do jovem e da família; participar, criar programa de rádio e

televisão,  elaborar,  promover  e  apoiar  estratégias  e  ações  inovadoras  e

comprometidas com o atendimento às necessidades do desenvolvimento da criança e

do  jovem,  visando  sua  aplicação  prática  em  larga  escala;  contribuir  para  o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal,  visando garantir  a universidade e a qualidade da atenção à

criança e ao jovem e a proteção à sua família na perspectiva de concretizar o direito e

as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento

humano  e  social.  É  um  trabalho  de  grande  alcance  social  que  merece  ser

reconhecida como entidade de utilidade pública estadual.

- 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 1.301/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.418/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais -

Acceasa-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de

Minas Gerais - Acceasa-MG -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Maria Tereza Lara
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Justificação: A Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais - Acceasa-MG - é

uma entidade associativa, sem fins lucrativos, com a natureza de sociedade civil, com

o fim genérico de representação classista e profissional dos exercentes de atividade

econômicas vinculados ao sistema das Ceasas do Estado.

Para  a  realização  desse  fim,  além  de  representar  seus  associados  perante

entidades ou órgãos públicos e privados, a associação, entre outras coisas, colabora

com a União, o Estado e os Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

como órgão consultivo no estudo e na busca de soluções para questões relacionadas

com  a categoria  profissional  que  representa:  mantém serviços  de  assistência  em

geral a seus associados e patrocina o serviço social  e a formação profissional  de

seus membros.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas pelo seu estatuto, a Acceasa

abstém-se  de  envolver-se  em  matérias  que  fujam  de  sua  natureza  e  de  sua

finalidade,  em  especial  as  de  cunho  político-partidário.  Ressalte-se,  ainda,  que  a

entidade não remunera seus Diretores e Conselheiros.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- 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 1.302/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.566/2010)

Dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço  destinado  a  pessoas  portadoras  de

necessidades especiais em eventos de entretenimento realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Será  reservado  espaço  exclusivo  destinado  ao  acesso  de  pessoas

portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeiras de rodas para sua

locomoção em eventos de entretenimento realizados no Estado.

Parágrafo  único  -  Aplica-se  o  disposto  no  “caput”  deste  artigo  aos  eventos

realizados de forma esporádica, tais como empreendimentos ou “shows” em locais

abertos, exposições e festas populares, entre outros.
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Art.  2º  -  O  espaço  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  será  reservado

preferencialmente em local próximo ao palco, quando houver, de forma a facilitar a

visão e a locomoção dos cadeirantes.

Art.  3º  -  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o infrator  às  penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo 

Justificação:  Promover  acessibilidade  para  os  portadores  de  necessidades

especiais tem sido preocupação do governo e da sociedade nas últimas décadas. A

sociedade tem se adaptado cada vez mais para incluir as pessoas com deficiência, e

são diversas as vitórias alcançadas. A Constituição da República assegura, em seus

arts. 5º e 24, inciso XIV, o direito à igualdade, à proteção e à integração social das

pessoas portadoras de necessidades especiais.

Este projeto visa complementar o disposto na Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000,

conhecida como Lei de Acessibilidade, que já exige o pleno acesso dos cadeirantes

aos recintos por meio de rampas, elevadores e aberturas adequadas.

Criar mecanismos que facilitem o acesso desse segmento social, que já enfrenta

tantas  dificuldades  em  seu  cotidiano,  é  uma  exigência  legal,  e  não,  ato  de

benevolência. Os portadores de necessidades especiais que dependem de cadeiras

de rodas para se locomover, merecem, assim como todos, um momento de lazer, de

diversão,  mas,  se  não  tiverem  um  espaço  adequadamente  reservado,  não

conseguirão frequentar determinados lugares com segurança ou assistir aos “shows”,

se estiverem longe do palco.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.303/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.408/2010)

Dispõe sobre a implantação de cursos profissionalizantes exclusivos para pessoas

portadoras de necessidades especiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  implantar  e  oferecer  cursos

profissionalizantes  exclusivamente  às  pessoas  portadoras  de  necessidades

especiais, através da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda - Subter.

Art. 2º - Os cursos profissionalizantes a que se refere o artigo anterior poderão ser

ministrados nos finais de semana, em instalações de escolas públicas.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: O  último senso concluído pelo IBGE revela que 15% da população

brasileira  é  formada  por  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais.  Este

percentual  representa  aproximadamente  24  milhões  de  habitantes,  número  que

supera a população de alguns países.

Esses cerca de 24 milhões de brasileiros e brasileiras constituem uma força de

trabalho  imensa,  que  deve  e  precisa  ser  aproveitada  e  valorizada.  A legislação

vigente busca esse objetivo obrigando as empresas a reservar uma pequena cota de

vagas a pessoas com necessidades especiais; todavia, mais de um milhão destas

vagas  de  trabalho  continuam  sem  ser  preenchidas,  conforme  a  imprensa  tem

noticiado.

O problema não está na desobediência da lei, mas no fato de que grande parte das

vagas oferecidas exige mão de obra especializada, e, infelizmente, o mercado não

atende a tal demanda. 

O que torna injusta a caminhada em busca de qualificação profissional  para as

pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  é  a  inexistência  de  um  programa

oficial, de grande alcance, com o objetivo exclusivo de dar especialização a essas
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pessoas, preparando-as para ocuparem as vagas de emprego a que têm direito. Os

cursos  profissionalizantes  existentes  -  que  são  poucos  para  um  país  com  uma

população em torno de 180 milhões de habitantes - são elaborados e ministrados

sem nenhuma preocupação de facilitar o aprendizado de pessoas com necessidade

especial que desejam aprimorar sua mão de obra.

A  finalidade  desta  proposição  é  preencher  essa  lacuna,  contando  com  a

Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda -  Subter - para elaborar e ministrar

cursos  profissionalizantes  voltados  exclusivamente  às  pessoas  portadoras  de

necessidades especiais.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  deste

importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.304/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.218/2010)

Dispõe sobre o serviço de bloqueio de identificação de chamada oferecido pelas

empresas de telefonia celular no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas operadoras de telefonia celular a desativar

definitivamente o serviço de bloqueio de identificação de chamada.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 57 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, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: A tecnologia, especialmente na área de telefonia celular, tem avançado

a  largos  passos  nos  últimos  tempos.  É  óbvio  que  ela  tem  facilitado  em  vários

aspectos  a  vida  do  homem  moderno,  das  empresas  e  do cidadão em  geral.  No

entanto, entre os vários aspectos desse avanço tecnológico, atentamos para o fato de

que especificamente  um tem causado transtornos:  o  bloqueio  de  identificação de
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chamada. Esse serviço prestado pelas empresas de telefonia celular tem facilitado a

ação  de  bandidos  nas  cadeias,  trotes  de  mau  gosto,  além  da  ação  de  pessoas

desocupadas que ligam e desligam incessantemente, perturbando a paz alheia, entre

outras atitudes que influenciam a segurança e bem-estar de toda a sociedade.

Houve há pouco tempo relato de um episódio de trote através de chamada não

identificada de celular para o Fórum de Ipatinga/MG, em que foi avisado que haveria

uma bomba instalada naquele local e todos tiveram que evacuar o prédio às pressas.

O telefonema não passou de um trote, e a pessoa não pôde ser identificada. 

Quanto à constitucionalidade desta iniciativa, tem-se que o projeto não invade a

competência federal, pois trata de matéria de segurança pública e não propriamente

sobre telefonia, portanto é de competência da justiça estadual. Importante ressaltar

que esta proposta visa, entre outros aspectos, combater a ocorrência desses trotes,

além de prevenir e dificultar as ações criminosas, ou ao menos desencorajá-las. 

Diante  do  exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação desse

importante 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 1.305/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.920/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente do Bairro dos

Milagres, com sede no Município de Inhaúma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente do

Bairro dos Milagres, com sede no Município de Inhaúma.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  A Associação  Evangélica  Beneficente  do  Bairro  dos  Milagres,  com

sede  no  Município  de  Inhaúma,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  com

duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
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nada  recebem  pelo  exercício  de  suas  funções.  Tem  por  finalidade  expandir  o

evangelho de Jesus Cristo através de projetos artísticos e culturais,  filantrópicos e

missionários; além de criar, manter e promover congressos, convenções, seminários

teológicos, frentes missionárias, educandários e obras sociais em parceria com as

Igrejas  Evangélicas, empresas públicas e privadas. Infelizmente, vivenciamos uma

época  de  extrema violência,  em  que  as  pessoas  se  encontram  voltadas  para  o

capitalismo e o mundo material, deixando de lado a busca pela evolução espiritual;

por  isso se faz mais que oportuno que se declare de utilidade pública estadual a

referida entidade, razão pela qual, conto com a anuência dos nobres colegas.

- 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 1.306/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.456/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no

Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo,

com sede no Município de Capim Branco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  A Associação  Grupo Unidos  em Cristo,  com sede no Município  de

Capim Branco,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  de  duração  por  tempo

indeterminado. Sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo

exercício de suas funções. Tem por finalidade defender e representar os interesses

gerais  das crianças e da comunidade carente,  buscando para isso interação com

outras  organizações  oficiais  ou  não  governamentais.  No  momento  em  que

vivenciamos tantas dificuldades sofridas pelas classes menos privilegiadas, é mais

que oportuno se declare de utilidade pública estadual a referida entidade, razão pela

qual conto com a anuência dos nobres colegas.
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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 1.307/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.866/2008)

Dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os projetos de obras públicas de médio e grande porte do Governo do

Estado de Minas Gerais só serão aprovados e executados se for apresentado pelo

ente  responsável  pela  execução  da  obra  um  plano  de  evacuação  em  caso  de

acidentes. 

Parágrafo único - Esse plano deverá ser submetido à análise e aprovação do Corpo

de Bombeiros e outros órgãos definidos pelo governo do Estado.

Art.  2º  -  Será  responsabilidade  do  Poder  Executivo  criar  critérios  para  a

classificação do porte da obra.

Art. 3º - Durante a execução de tais obras, será obrigatória a exposição do plano no

canteiro de obras, tanto na parte interna, para os operários em geral, quanto na parte

externa, para a população envolvida.

Art. 4º - Será constituída uma comissão, pelo governo do Estado, para certificar e

fiscalizar se o plano está apto a ser implantado em caso de acidentes. 

Art. 5º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição da

obra, até serem sanadas as falhas existentes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  visa  criar  mais  um  dispositivo  de

proteção da vida. Durante a execução de grandes obras, é de conhecimento que

sempre há risco de acidente de grande vulto.

O plano de evacuação obrigatório será mais uma ferramenta para evitar que em,

acidentes de grandes proporções, haja risco de morte.
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A fiscalização  periódica  nas  obras  será  de  suma importância,  a  fim  de  deixar

sempre  em  alerta  os  responsáveis  pelo  implemento  do  plano  em  caso  de

necessidade.

O acidente ocorrido em janeiro de 2007, na Estação Pinheiros do Metrô de São

Paulo, é um exemplo claro da necessidade de implantarmos o mais rápido possível

dispositivos que ofereçam mais segurança para a população.

Considerando que é dever do poder público zelar pela vida humana e garantir de

todas  as  formas  possíveis  sua  integridade,  proponho  este  projeto  de  lei,  para  a

aprovação do qual conto 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 1.308/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.569/2008)

Institui o Dia da Empregada Doméstica, no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 25 de Junho, como dia da Empregada Doméstica, no

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  O  projeto  de  lei  que apresento tem como objetivo  homenagear  as

empregadas domésticas do Estado. A instituição desse dia objetiva atribuir o devido

valor  a essa profissional  que,  de maneira discreta, mas decisiva,  contribui  para a

manutenção da maioria dos lares. Antes, apenas as famílias mais abastadas podiam

contar  com  essa  profissional,  contudo,  principalmente  nos  lares  cujas  mulheres

cumprem uma jornada de trabalho fora de casa, a empregada se faz cada vez mais

necessária, tornando-se a pessoa mais íntima da família, participando dos problemas,

opinando sobre possíveis soluções, substituindo pais e mães, funcionando como co-

educadora da prole dos patrões, descuidando da sua própria. Sabemos, que hoje em

dia, em aproximadamente 90% das famílias brasileiras o casal divide as despesas.

Há  necessidade,  pois,  de  um  profissional  de  confiança  para  desempenhar  com
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segurança e confiabiabilidade os trabalhos domésticos,  o que propicia a saída da

mulher para exercer suas atividades fora do lar e, dessa forma, contribuir igualmente

para a manutenção do orçamento familiar.

Nada mais justo do que instituir  uma data para comemorar o dia da empregada

doméstica,  que diariamente está presente em nossos lares,  cuidando não só dos

afazeres domésticos, como também, e com muito carinho, de nossos filhos, sendo o

suporte necessário para que as mães sejam profissionais atuantes num mercado de

trabalho cada vez mais competitivo.

Ressalto ainda que, em outros Estados brasileiros, esta data já é comemorada no

dia  25  de  junho,  sendo  que  vislumbramos  neste  projeto  a  oportunidade  de

homenagear essas profissionais  que amparam nossas famílias, e para concretizar

esta homenagem contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- 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 1.309/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.571/2008)

Institui o Dia do Motorista do Transporte Escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o dia 26 de Julho como Dia do Motorista do Transporte

Escolar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  O  projeto  de  lei  que  apresento  tem  como  objetivo  homenagear  o

motorista do transporte escolar.

A cada  novo  dia  a  sociedade  vem  absorvendo  o  trabalho  das  mulheres  e  das

pessoas  mais  velhas,  deixando  uma  lacuna  na  condução  dos  filhos  e  netos  às

escolas. Nesse momento tão crítico aparece a pessoa cuidadosa que assume este

papel tão delicado.

Ressalte-se que tal profissional, com responsabilidade e amabilidade, trabalha com

crianças e  adolescentes no caos do  trânsito  das grandes  cidades e em estradas

precárias do interior do Estado.



1632
____________________________________________________________________________

O motorista do transporte escolar desempenha esse papel com toda a segurança,

com  carinho  e  amor,  que  dispensa aos  seus  próprios  filhos  e  netos,  conduzindo

nossos filhos à grande jornada do conhecimento, do maternal à faculdade, pois, com

o aumento  das  dificuldades  do  dia-a-dia,  o  transporte  comum  fica  superlotado  e

inviável para a condução dos estudantes ao ambiente escolar.

Concluindo, essas pessoas maravilhosas merecem uma comemoração própria e

digna de sua importância. Espero poder contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.310/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.442/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Missionária Evangelística - AME -, com

sede no Município de Uberaba. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária Evangelística -

AME -, com sede no Município de Uberaba. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Missionária Evangelística - AME - é uma entidade sem

fins lucrativos e tem como finalidade buscar, estimular e trabalhar em prol da unidade

visível do corpo de Cristo, implantar ações comuns entre as diferentes denominações,

grupos e segmentos evangélicos, na área de evangelização, e promover a educação

para crianças em todas as áreas, na busca de sua formação integral, possibilitando-

lhes o bem-estar social, moral e espiritual, e a edificação e ação social.

Além disso, visa zelar pela pregação e preservação da palavra de Deus.

Tais  objetivos  se  coadunam  perfeitamente  com  as  preocupações  cidadãs,  de

diversas matizes, de formar o ser humano para que esse, com sua atuação, possa

tornar melhor o mundo onde vive.

Por essas razões, é primordial que esse projeto se transforme em lei estadual.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.311/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.445/2010)

Declara de utilidade pública a Associação para Preservação da Natureza Grupo

Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a  Associação para  Preservação da

Natureza Grupo Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação para Preservação da Natureza Grupo Ecológico Geração

Verde, com sede no Município de Uberaba, é uma entidade sem fins lucrativos e tem

como finalidade elaborar, desenvolver e executar projetos de educação ambiental e

cultural para crianças e adolescentes, projetos voltados para o meio ambiente natural

e  urbano e projetos  específicos  na  área do turismo ecológico  e cultural;  elaborar

certidões ecológicas e culturais; estudar problemas e comportamentos ambientais e

culturais  e  disseminar  tecnologias  na  área de tratamento  de efluentes industriais,

comerciais e domésticos.

Tais objetivos por si sós justificam plenamente que a Associação tenha o honroso

título de utilidade pública. Num tempo em que as preocupações com o meio ambiente

são cada vez mais  urgentes e necessárias,  é sempre salutar  o fortalecimento de

entidades que primam pelo desenvolvimento dessa temática.

Por essas razões, é primordial que este projeto se transforme em 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.



1634
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.312/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.533/2010)

Declara de utilidade pública o Fórum Nacional da Sociedade Civil  na Gestão de

Bacias Hidrográficas - Fonasc GBH -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Fórum Nacional da Sociedade Civil na

Gestão de Bacias Hidrográficas -  Fonasc GBH -,  com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

- 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 1.313/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.441/2010)

Declara de utilidade pública o Projeto Beira da Estrada, com sede no Município de

Uberaba. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Beira da Estrada, com sede no

Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O Projeto Beira da Estrada, com sede no Município de Uberaba, é uma

entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  como  finalidade  o  resgate  da  cultura  e  a

valorização do produtor  familiar  rural;  a  valorização do conhecimento existente no

campo; a promoção da melhoria das condições de vida das famílias do campo; a

promoção da educação ambiental.

Tais  objetivos demonstram a enorme relevância de fortalecer  o desenvolvimento

rural, especialmente das famílias e das pequenas comunidades residentes no campo.
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É, indubitavelmente, a agricultura familiar um dos pilares do desenvolvimento regional

e nacional, uma vez que responde pela maior parte da produção de alimentos, bem

como pela geração de emprego e renda no campo.

Por essas razões, é primordial que este projeto se transforme em lei estadual.

- 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 1.314/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.054/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida de Rio Acima,

com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação Pró-Vida de Rio Acima, com sede nesse Município, é

uma instituição beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso.

Tem por finalidade a prevenção e assistência a dependentes de narcóticos e seus

familiares, bem como sua reinserção social. O processo objetivando a declaração de

utilidade pública encontra-se formalmente instruído, conforme as exigências contidas

na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por  essas  razões,  espero  contar  com apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação do

presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.315/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.950/2009)

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação
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Social Sagrada Família - Adescasf -, com sede no Município de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação de  Desenvolvimento

Comunitário e Ação Social Sagrada Família - Adescasf -, com sede no Município de

Serro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação Social Sagrada

Família - Adescasf -, é entidade sem fins lucrativos constituída em 9/7/2000. Funciona

na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Morro de Areia, no Município de Serro.

Tem por finalidade a prestação de serviços para fomento da atividade agropecuária,

firmando convênios e desenvolvendo canais de comercialização, além de melhorar a

qualidade  de  vida  de  seus  associados,  através  da  atividade  econômica  e  da

integração social, cultural e desportiva.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a 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 1.316/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.636/2010)

Declara de utilidade pública a associação Juventude Esportiva Nova Era - Jene -,

com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a associação -  Juventude Esportiva

Nova Era - Jene -, com sede no Município de Boa Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: A associação Juventude Esportiva Nova Era - Jene -,  com sede no

Município de Boa Esperança, é uma associação civil, de direito privado, de caráter
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esportivo,  cultural,  social  e  educacional,  sem  fins  econômicos,  com  prazo

indeterminado de duração, com sede e foro na cidade de Boa Esperança.

A  referida  associação  tem  por  finalidades,  no  âmbito  do  Município  de  Boa

Esperança, democratizar o acesso ao desporto, desenvolver e estimular o desporto e

a educação física, promover atividades gerais de caráter esportivo, cultural, social,

educacional e cívico, promover a inclusão social por meio da prática de atividades

esportivas e promover atividades gerais com a finalidade de estimular a vida social,

desenvolvendo a compreensão, a solidariedade e o companheirismo entre os seus

associados, entre outras.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.317/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.524/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego Fundo o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Córrego Fundo o

imóvel constituído por um lote de terreno medindo 3.979m², integrante de uma área

total de 10.456m², no Município de Córrego Fundo, registrada sob o nº 24.844, Livro

3-J, fls. 137, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga. 

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  à

construção de um centro de educação infantil.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Dilzon Melo



1638
____________________________________________________________________________

Justificação: A doação do imóvel a que se refere este projeto de lei destina-se à

construção de um centro de educação infantil por meio do programa Proinfância, do

FNDE. O Município de Córrego Fundo não possui propriedade com área suficiente

para  atender  as  exigências  do  programa.  Os  benefícios  decorrentes  da  doação

pretendida  são  de  grande  importância  para  toda  a  comunidade  local.  Diante  do

exposto, gostaria de contar com o apoio 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 1.318/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.550/2007)

Declara de utilidade pública a Brigada 1, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Brigada 1, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  A Brigada 1 é uma associação civil,  sem fins  lucrativos,  de âmbito

nacional,  com  sede  e  foro  na  cidade  de  Belo  Horizonte.  Seu  objetivo  maior  é

incentivar  a  preservação e  a  melhoria  do meio  ambiente,  o  combate  a  incêndios

florestais  em  todo  o  território  nacional,  podendo,  para  tanto,  entre  outras  ações,

promover,  coordenar,  executar,  administrar  e incentivar  a realização de projetos  e

iniciativas que visem ao desenvolvimento sustentado e à conservação da diversidade

biológica  e  do  meio  ambiente,  à  conscientização  para  a  preservação  ambiental,

angariando e gerindo os fundos necessários provenientes de indivíduos ou entidades,

nacionais  ou  estrangeiros,  públicas  ou  particulares,  que  atuem  ou  não  na  área

relacionada à conservação do meio ambiente; realizar e executar projetos próprios ou

de terceiros, congressos, simpósios, seminários, conferências e cursos em geral, com

temas relativos à prevenção de incêndios florestais.

Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  esta  entidade  e  por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,
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contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.319/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.752/2009)

Proíbe os profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar, fora do ambiente

de atuação, os equipamentos de proteção individual com os quais trabalham, tais

como jalecos e aventais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde que atuam no Estado proibidos de circular

fora do ambiente de atuação vestindo equipamentos de proteção individual com os

quais trabalham, tais como jalecos e aventais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se profissionais de saúde

médicos,  dentistas,  enfermeiros,  instrumentistas,  auxiliares  de  enfermagem,

biomédicos, radiologistas e laboratoristas.

Art.  2º  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  está  autorizada  a  desenvolver

campanhas  informativas  direcionadas  aos  profissionais  de  saúde  a  fim  de

conscientizá-los  sobre  a  indicação  e  utilização  dos  equipamentos  de  proteção

individual, alertando-os sobre os riscos de contaminação quando utilizados fora do

ambiente de trabalho.

Art.  3º  -  O profissional  de  saúde que infringir  as disposições  contidas  nesta lei

estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa, em valor a ser definido em regulamento;

III - suspensão das atividades. 

Parágrafo único - As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei

serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais de

vigilância sanitária.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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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, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade a adoção de medidas

visando a eliminar o risco de contrair doenças por meio de infecções, principalmente

as  relacionadas  à  gripe  suína,  que  no  momento  está  alarmando  a  população

brasileira.

Assunto importante  que tem inquietado a  população e foi  objeto  de  matéria do

“Jornal Nacional”, da Rede Globo de Televisão, em maio de 2009, diz respeito ao uso

de jaleco fora do hospital. O mau hábito que representa um risco para a saúde foi

constatado em diversas Capitais.

O  objetivo  do  uso  dos  equipamentos  de  proteção  individual  não se  restringe à

proteção dos profissionais de saúde, mas também se destina à redução dos riscos de

transmissão de microorganismos.

É comum ver, nas ruas, profissionais circulando com jalecos, uniformes e até toucas

de proteção, ignorando o fato de que podem disseminar infecção hospitalar. O jaleco,

que  é  uma  das  principais  peças  do  equipamento  de  proteção  individual,  acaba

tornando-se instrumento de contaminação de outros ambientes. 

Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa que um indivíduo adquire durante

internamento  ou  atendimento  em  ambulatório.  A  infecção  acontece  quando  um

microorganismo (vírus, bactéria, protozoário ou fungo) penetra no corpo humano e se

multiplica (proliferação). Como nos hospitais são realizados procedimentos invasivos

(cirurgias)  e  são  tratados  traumas  (fraturas),  é  maior  a  possibilidade  de  que

microorganismos penetrem no corpo.

A Portaria nº 3.214, de 1978, do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora nº

6), estabelece que os profissionais da área de saúde só devem usar o uniforme nos

locais de trabalho. Muito embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -

não disponha de nenhuma regra sobre o tema em pauta, reconhece expressamente

que o risco existe.
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É importante salientar que este projeto de lei se encontra amparado na Constituição

Federal, tendo em vista que esta atribui competência concorrente para os Estados

legislarem sobre proteção e defesa da saúde, bem como a competência comum para

cuidar da saúde (arts. 23, inciso XII, e 24, inciso II, da Constituição Federal).

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 1.320/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.706/2009)

Dá a denominação de Deputado Federal Fernando Diniz à Barragem de Berizal,

situada na região do Alto Rio Pardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Deputado Federal Fernando Diniz a Barragem de Berizal,

situada na região do Alto Rio Pardo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a denominação de

Deputado Federal Fernando Diniz à Barragem de Berizal, situada na região do Alto

Rio Pardo,  homenageando essa pessoa ilustre que sempre defendeu,  em vida,  a

continuação das obras da referida barragem, por entender que seria primordial para

alavancar o desenvolvimento econômico e social de toda essa região. 

Fernando  Diniz  é  um  nome  a  zelar,  pois  foi  um  homem  de  sucesso  na  vida

empresarial,  que  depois  levou  para  a  vida  parlamentar  sua  vasta  experiência  e

conhecimento,  quando  assumiu  o  cargo  de  Deputado  Federal,  em  1991.  No

Executivo, teve importantes atuações como Secretário de Governo desde a década

de 80. 

Atualmente,  estava exercendo o seu mandato como Deputado Federal,  quando,

infelizmente, veio a falecer, em julho do corrente ano.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres Deputados para que

seu nome e sua memória sejam preservados por meio da homenagem que se lhe

pretende prestar neste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Minas e Energia, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.321/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.134/2009)

Altera a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, qu e dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art 16-B da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5°:

"Art. – 16-B (...)

§ 5° – A competência de que trata o § 2° do ‘caput’  somente poderá ser exercida por

meio de agente público,  civil  ou militar,  que possua,  quando necessária,  a devida

habilitação legal.".

Art. 2° – Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O suporte da Polícia Ambiental, que integra a Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais – PMMG –, no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos – Sisema –, no que concerne à fiscalização do meio ambiente, é

questão consolidada pela ampliação da presença ostensiva de agentes públicos na

defesa das boas práticas ambientais e na repressão a delitos relacionados ao uso

abusivo ou criminoso da fauna e da flora silvestre em todo o Estado. A extensa ficha

de serviços prestados pela corporação à causa ambientalista e social deve ser motivo

de orgulho para a sociedade mineira.

No entanto, a causa ambiental, caracterizada por sua transversalidade em relação a

todas as demais matérias, exige que os agentes da fiscalização atuem com amplo

espectro de conhecimento técnico-científico. Essa peculiaridade levou a Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – a se estruturar

com base em três órgãos, cada um especializado em uma agenda, a saber:

a) Instituto Estadual de Florestas – IEF –, responsável pelas políticas florestais, de

pesca e de aquicultura sustentável (Agenda Verde);
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b) Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, responsável pelo planejamento

e pela administração de todas as ações voltadas para a preservação da quantidade e

da qualidade de águas (Agenda Azul);

c) Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, responsável pela política de

proteção,  conservação  e  melhoria  da  qualidade  ambiental  no  que  concerne  à

prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada pelas

atividades industriais, minerárias e de infraestrutura (Agenda Marrom).

Nesses  órgãos  seccionais,  técnicos  especializados,  selecionados  por  meio  de

concurso  público,  detêm  conhecimento  científico  que  os  autoriza  a  analisar,

interpretar  e,  se  necessário,  intervir  de  forma  fundamentada  na  execução  das

atividades econômicas, ou mesmo de lazer, afetas a cada agenda.

Por outro lado, a fiscalização direta das atividades dos cidadãos e das empresas,

em qualquer dessas searas, recebe a atenção do policial ambiental, que nem sempre

pode atuar acompanhado de um técnico do órgão ambiental afim. 

Apesar de exigir competência técnica legal dos técnicos do Sisema, a Lei de Meio

Ambiente - Lei n° 7.772, de 1980 -, autoriza o conv ênio desses órgãos com a PMMG

para as atividades de fiscalização, sem exigir, no entanto, que esses agentes tenham

nível técnico mínimo para compreender as atividades que fiscalizam.

Em  consequência  desse  descompasso  –  em  especial  quanto  às  atividades

agrossilvipastoris –, diversos conflitos têm ocorrido, com sérios prejuízos para o setor

produtivo. É nesse sentido que a proposição ora apresentada busca criar parâmetros

para a atuação da PMMG na fiscalização ambiental e sugere o prazo necessário para

a adequação do quadro funcional da instituição.

Diante do exposto, conto com o apoio dos 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 1.322/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.020/2009)

Institui o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar, a ser

concedido  anualmente  aos  restaurantes,  bares,  lanchonetes,  bufês,  hotéis,

instituições  ou  empresas  em  que  haja  refeitórios,  bandejões,  cantinas  ou  outro

estabelecimento congênere.

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais selecionados deverão possuir o manual de

boas práticas, a ser elaborado por profissional da área de nutrição, a cujas normas

deverão obedecer os referidos estabelecimentos. 

Art.  2º  -  Compete  ao  Poder  Executivo  designar  o  órgão  competente  para  a

administração e aplicação das medidas necessárias à consecução dos objetivos de

que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A preocupação com uma alimentação saudável no mundo de hoje é

fundamental.  São  milhões  de  pessoas  que  morrem  todos  os  anos  vítimas  de

alimentação  irregular,  repleta  de  gordura,  colesterol,  açúcares,  glúten  e  diversas

outras substâncias que agridem nosso organismo e causam terríveis problemas de

saúde, levando a sérias consequências.

O objetivo precípuo do Selo é distinguir  os estabelecimentos comerciais que se

preocupam com a saúde alimentar do consumidor.

O Selo será para o cidadão a  garantia  de que no estabelecimento  os  produtos

alimentícios  são fabricados  e  produzidos conforme normas  técnicas adequadas  e

podem ser consumidos com segurança, pois se enquadram nos padrões corretos de

nutrição.

O objetivo do manual de boas práticas é comprovar que o estabelecimento está

adequado e inserido aos devidos padrões de higiene, preparo, armazenamento, entre

outros procedimentos fundamentais à saúde de toda população.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.323/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.884/2010)

Institui o Dia da Conscientização contra o “Bullying” e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 20 de março como o Dia da Conscientização contra o

“Bullying”.

Art. 2º - A data deve ser incluída no calendário oficial do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O “bullying” é caracterizado pela prática repetitiva e intencional de atos

intimidadores e ofensivos, como humilhações, discriminação e exclusão, causando

consequências  negativas  na  formação  social  de  crianças  e  adolescentes.  É  de

grande interesse do Estado preservar o direito do indivíduo de conviver num ambiente

livre de tal humilhação.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - com

estudantes do ensino fundamental nas Capitais brasileiras revela que cerca de um

terço dos estudantes afirmam ser vítimas de “bullying”.

Para que seja lembrado como um incentivo ao respeito do jovem para com seu

semelhante, é de suma importância que fique instituído o Dia da Conscientização

contra o “Bullying”. 

- 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 1.324/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.802/2010)

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de todas  as  maternidades  no Estado  de Minas

Gerais disponibilizarem pulseiras antissequestro para os recém-nascidos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As maternidades dos hospitais públicos e privados do Estado de Minas

Gerais ficam obrigadas a disponibilizarem pulseiras antissequestro para os recém-

nascidos e crianças internadas.
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Art.  2º  -  A pulseira  terá  um  sensor  de  alarme  e  será  fixada  por  meio  de  um

dispositivo nos pulsos da criança recém-nascida ou de qualquer outra criança que

estiver internada.

Parágrafo  único  -  Nas  portas  de  entrada  e  saída  dos  hospitais  deverá  haver

dispositivos  que  acionem  o  alarme,  caso  alguém  saia  com  criança  portando  a

pulseira.

Art. 3º - A pulseira somente poderá ser desativada por funcionário autorizado pela

maternidade.

Art.  4º  -  O descumprimento das disposições contidas nesta lei  sujeitará a parte

infratora a penalidades a serem definidas em regulamento.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e

suplementadas, se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data

de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa obrigar todas as

maternidades dos hospitais públicos e privados do Estado a implantarem a pulseira

antissequestro,  um  equipamento  eletrônico  que  deve  ser  colocado  no  pulso  da

criança recém-nascida ou de qualquer outra criança que estiver internada.

A pulseira possuirá um sensor de alarme, será fixada por meio de um dispositivo

nos pulsos da criança internada e só poderá ser aberta por funcionários devidamente

autorizados.

Para  reforçar  ainda  mais  essa  segurança,  nas  portas  de  entrada  e  saída  dos

hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com criança

portando a pulseira. O alarme terá também a função de alertar os funcionários dos

hospitais  sobre  a  saída  de  qualquer  criança  das  dependências  das  unidades  de

saúde.

A proposta é necessária, pois será uma maneira eficaz de defender a integridade da
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família e a do bebê. Muitos são os casos noticiados nos veículos de comunicação

sobre recém-nascidos sequestrados nas maternidades. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.258/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.325/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.220/2010)

Institui  o  auxílio-adoção para o servidor público estadual que acolher criança ou

adolescente sob tutela, guarda ou adoção, nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o auxílio-adoção para o servidor público estadual ativo ou

inativo que acolher criança ou adolescente cujos pais forem desconhecidos, falecidos

ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, como tutor nomeado

pelo Juiz, nos termos do termos do art. 1.734 do Código Civil, guardião ou adotante,

nas condições especificadas nesta lei e com a estrita observância das regras e dos

princípios contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Constituição Federal.

Art.  2º  -  Para  os  fins  do  disposto  nesta  lei,  compreende-se  servidor  público  a

pessoa  física  que  presta  serviço  civil  ou  militar  ao  Estado  e  às  entidades  da

administração  indireta,  com  vínculo  empregatício  e  mediante  remuneração  paga

pelos cofres públicos, ainda que por tempo determinado.

Art. 3º - Atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei, o auxílio-adoção será pago

mensalmente ao servidor nos seguintes valores:

I - um salário mínimo por acolhimento de cada criança de cinco a doze anos;

II - dois salários mínimos por acolhimento de cada criança ou adolescente de doze

até dezoito anos; 

III - três salários mínimos por acolhimento de cada criança ou adolescente portador

de necessidades especiais, do vírus HIV ou de outras doenças de natureza grave ou

maligna que requeiram tratamento específico e cuidados especiais permanentes;

IV - um salário mínimo por criança até quatro anos, exclusivamente no caso de

acolhimento de grupo de irmãos;
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§ 1º - Considera-se portador de necessidades especiais, para os fins desta lei, o

acolhido incapacitado por anomalia de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva

do desempenho das atividades da vida diária, sem o auxílio de terceiros.

§ 2º - O valor do auxílio-adoção, para cada beneficiário, será atualizado à medida

que o acolhido mudar de faixa etária, nos termos previstos neste artigo.

Art.  4º - O auxílio-adoção perdurará até que a criança ou adolescente complete

dezoito anos.

§ 1º - No caso de acolhimento de criança ou adolescente incluído no critério do

inciso III do art. 3º, o auxílio-adoção somente se extinguirá por morte do acolhido.

§ 2º - O falecimento da criança ou do adolescente acolhido deverá ser comunicado

ao  órgão  competente  pelo  beneficiário  do  auxílio-adoção  até  dez  dias  após  a

ocorrência do fato.

§ 3º - O descumprimento do disposto no § 2º sujeitará o infrator às penalidades

administrativas, civis e penais cabíveis ao caso.

Art. 5º - Para beneficiar-se desta lei, o servidor público estadual deverá comprovar a

nomeação da tutela, nos termos do art. 1.734 do Código Civil, a guarda ou a adoção,

por documento oficial expedido por autoridade competente do Poder Judiciário.

Parágrafo único - O benefício será pago somente enquanto perdurar a guarda por

tempo determinado ou a tutela. 

Art. 6º - O auxílio-adoção será suspenso diante de simples denúncias de:

I  -  atos de violência e maus tratos,  negligência, abandono material  ou moral do

acolhido;

II - exploração ou abuso sexual, ainda que praticado por qualquer outro membro da

família substituta;

III - exploração do trabalho infantil;

IV - alcoolismo ou uso de substâncias entorpecentes pelo beneficiário;

V  -  conduta  do  beneficiário  incompatível  com  a  maternidade  ou  a  paternidade

responsável.

§  1º  -  Suspenso  o  benefício,  o  Poder  Judiciário  e  as  demais  autoridades

competentes  de  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  deverão  ser

cientificados da medida e dos motivos que a fundamentaram, para a averiguação da

veracidade da denúncia e as medidas cabíveis.
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§  2º  -  O  benefício  poderá  ser  retomado  pelo  servidor  se  apresentar  provas

inequívocas da insubsistência das denúncias apresentadas.

§ 3º - Sendo comprovada a veracidade das denúncias por autoridade competente, o

benefício será cancelado. 

Art. 7º - O pagamento do auxílio será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o guardião;

II - transferência da criança ou do adolescente a terceiros, ou sua reposição em

regime de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento;

III - falecimento da criança ou do adolescente acolhido.

Art.  8º  -  A  autoridade  competente  para  conceder  o  auxílio  informará  o  Poder

Judiciário sobre a concessão do benefício e requererá ao juízo que concedeu a tutela,

a  guarda  ou  a  adoção  em  favor  do  servidor  que  eventuais  ocorrências  de  fatos

modificativos  da  situação  jurídica  dos  acolhidos  sejam  formalmente  comunicadas

àquele órgão, para fins de suspensão ou cancelamento do benefício.

Art. 9º - No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio-adoção poderá ser pago

provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse de fato da criança

ou  do  adolescente,  desde  que  promova,  no  prazo  de  trinta  dias,  a  regularização

judicial da guarda, da tutela ou da adoção.

Art. 10 - O regulamento do Poder Executivo complementará as condições e formas

de  concessão  e  cancelamento  do  auxílio-adoção  e  fixará  competência  para

acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

Art.  11  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente  e

suplementadas, se necessário.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois tem por objetivo instituir

no  Estado  de  Minas  Gerais  o  auxílio-adoção  a  ser  pago  aos  servidores  que

acolherem criança ou adolescente cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que

tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, como tutores nomeados pelo
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Juiz, nos termos do termos do art. 1.734 do Código Civil, guardiães ou adotantes.

A ideia é incentivar a adoção de crianças acima de cinco anos, de portadores de

necessidades  especiais  e  de  doenças  graves,  como o  HIV e  também  grupos  de

irmãos.

Tem sido divulgado pela mídia, em virtude da edição da nova Lei da Adoção (Lei nº

12.010,  de  2009),  em  agosto  deste  ano,  que  existe  no  País  grande  número  de

crianças e adolescentes aguardando a sua colocação em famílias substitutas. Muitas,

no entanto, não se encaixam nas características  físicas e idades preferidas pelos

inscritos  nos  cadastros  de  pretendentes  à  adoção  e  acabam  vivendo  por  longo

período em abrigos. 

Para  tentar  minimizar  esse  problema,  a  nova  lei  da  adoção  estabeleceu  a

obrigatoriedade de participação dos postulantes  à  adoção em programa oferecido

pela Justiça da Infância e da Juventude para preparação psicológica, orientação e

estímulo  à  adoção  inter-racial,  de  crianças  maiores  ou  de  adolescentes  com

necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.

O art. 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a redação dada pela nova

Lei  da  Adoção  dispõe  que  “o  poder  público  estimulará,  por  meio  de  assistência

jurídica,  incentivos fiscais  e subsídios, o acolhimento,  sob a forma de guarda,  de

criança ou adolescente afastado do convívio familiar”.

Acrescente-se que no Estado do Rio de Janeiro está em vigor, desde 8/12/2000, a

Lei nº 3.499, que cria o Programa Um Lar para Mim e institui o auxílio-adoção para o

servidor público estadual que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  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 1.326/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.727/2008)

Dispõe sobre a afixação de aviso nas unidades de saúde informando o direito do

pai, da mãe ou do responsável de permanecer com seu filho em caso de internação
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hospitalar, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  obrigada  a  afixação  de  cartazes,  à  vista  da  população,  nas

dependências das unidades de saúde da rede pública, particular e de conveniados,

informando que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito do

pai,  da  mãe  ou  do  responsável  legal  permanecer  com  seus  filhos  em  caso  de

internação.

Parágrafo único - A permanência dos pais ou responsáveis poderá ser proibida pelo

médico de plantão quando estes não apresentarem condições físicas ou psicológicas

para acompanhar o filho ou tutelado, ou, ainda, se estiverem sob o efeito de álcool ou

qualquer outro tipo de droga.

Art. 2º - O aviso de que trata o artigo anterior deverá conter o timbre do hospital, ser

afixado em local estratégico, que facilite sua visualização pelo público, e o seguinte

teor: “De acordo com o art. 12 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da

Criança e do Adolescente, é direito do pai, da mãe ou do responsável permanecer em

tempo integral nos casos de internação de sua criança ou adolescente, e dever do

hospital proporcionar condições para essa permanência”.

Art. 3º - A falta de cumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitará a parte

infratora a  multa diária  no valor  correspondente a  R$100,00 (cem reais),  até que

cesse a infração.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente  e

suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da data

de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei ora apresentado é de suma importância, pois visa à

aplicação da Lei n° 8.069, de 13/7/90 - Estatuto da  Criança e do Adolescente. Ela

estabelece em seu art. 12 o seguinte: “Os estabelecimentos de atendimento à saúde
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deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos

pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente”. Ocorre que

esse direito de permanência muitas vezes não é do conhecimento de grande parcela

da população carente e sem acesso a informação.

Dessa  forma,  para  garantir  que  a  informação  seja  amplamente  divulgada  e

possibilite  que  o  maior  número  de  pessoas  tenha  acesso  a  direitos  que  lhe  são

fundamentais, porém desconhecidos, é necessário que medidas sejam determinadas

pelo Estado junto à rede de saúde, visando tal fim e fortalecendo o comprometimento

das  instituições  com  a  população  em  geral.  No  caso  específico,  reforçamos  a

importância de que hospitais da rede pública e privada sejam obrigados a prestar

esclarecimento  sobre  tal  direito,  afixando  avisos  em  locais  estratégicos  da

dependência hospitalar, tais como a porta de entrada, a recepção, o pronto-socorro, a

pediatria e a entrada da ala de internação.

Ressalve-se, porém, que essa permanência poderá ser vetada quando o médico

entender necessário, para que não interfira no quadro de saúde do paciente.

O  desconhecimento  da  lei  e  a  rotina  dos  órgãos  de  saúde,  que  impede  os

profissionais de informar aos pais ou responsáveis, podem ser fatores que expliquem

a não-efetivação de tal prerrogativa.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 1.327/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.594/2008)

Cria o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo,

com o objetivo de fazer o controle social da saúde e da segurança dos consumidores

de produtos e serviços colocados no mercado.

§  1º  -  Os  dados  do Cadastro  auxiliarão  o  poder  público  e  os  fornecedores  na

atuação  preventiva  e  dirigida  à  educação  dos  consumidores  e  na  adequação  de

produtos e serviços.
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§  2º  -  A redução  dos  riscos  decorrentes  da  relação  de  consumo pressupõe  a

adoção de um conjunto integrado de medidas do poder público, da iniciativa privada e

da sociedade.

Art.  2º  -  O  Cadastro  será  responsável  pelo  levantamento,  pelo  registro  e  pela

análise das informações sobre acidentes de consumo, sem prejuízo do registro e da

alimentação de sistemas próprios dos órgãos setoriais.

§ 1º - Os hospitais e prontos-socorros das redes pública e privada encaminharão

trimestralmente ao Cadastro o registro especificado dos atendimentos decorrentes de

acidentes de consumo.

§  2º  -  As informações sistematizadas  serão encaminhadas aos  órgãos  públicos

competentes e aos respectivos representantes dos consumidores e das categorias

dos fornecedores de bens e serviços, a fim de subsidiá-los na atuação preventiva e

dirigida à educação dos consumidores e na adequação de produtos e serviços.

Art.  3° -  Os  órgãos  públicos  competentes  poderão  ex pedir  notificações  aos

fornecedores  para  que,  sob  pena  de  desobediência  e  independentemente  da

responsabilidade  civil  e  criminal,  os  fornecedores  prestem  informações  sobre

questões  relativas  a  periculosidade  e  nocividade  dos  produtos  ou  dos  serviços

oferecidos.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois a Constituição Federal

brasileira estabelece que saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por sua

vez, deve, por intermédio de políticas sociais e econômicas, garantir a redução de

riscos de doenças e outros agravos para a sociedade.

Ainda nos termos da Constituição Federal, a defesa do consumidor é não só um

direito  individual,  cuja  garantia  deve  se  dar  por  ações  estatais,  mas também  um

princípio que deve ser observado por todas as empresas que estejam envolvidas com

a atividade econômica.

Regulamentando esses direitos, há o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
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- CDC - Lei nº 8.078, de 1990, que, ao dispor sobre a Política Nacional das Relações

de  Consumo,  estabelece  princípios  importantes  como  o  reconhecimento  da

vulnerabilidade  do  consumidor,  bem  como  estudos  constantes  para  o

aperfeiçoamento do mercado (art. 4º, incisos I e VIII).

O CDC determina que a proteção da vida e da saúde e a segurança contra riscos

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços, são direitos básicos

do consumidor (art. 6º, inciso I) e, ao dispor especificamente sobre esses direitos, o

faz privilegiando as ações de caráter preventivo (arts. 8º a 10), sendo destinatários

dessas normas não só consumidores e fornecedores, mas também e principalmente

o poder público.

Apesar  da  grande  importância  que  a  legislação  brasileira  destina  à  saúde  e  à

segurança, não existem instrumentos de controle social dos acidentes ocorridos por

defeitos nos produtos e má realização dos serviços.

Os  relatos  das  entidades  médicas  indicam  que  há  um  expressivo  número  de

acidentes de consumo por inadequações, defeitos e falha de informação nos produtos

e nos serviços, sendo as crianças, na maior parte das vezes, as maiores vítimas.

O atendimento dessas ocorrências gera para a rede pública custos significativos,

que  poderiam  ser  minimizados,  caso  houvesse  políticas  públicas  de  caráter

preventivo para evitar esses acidentes.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- 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 1.328/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.493/2008)

Assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei assegura a publicização e o aces so a dados relativos à condição da

mulher no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  Ficam  assegurados,  anualmente  e  com  base  no  exercício  anterior,  a

publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no Estado de Minas



1655
____________________________________________________________________________

Gerais  e  a  informações  dessa  natureza  que  estejam  sob  guarda,  disposição  ou

responsabilidade  dos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado,

especialmente sobre:

I - nível de emprego formal, por setor de atividade;

II - taxa de participação feminina em relação à população economicamente ativa e

no pessoal ocupado e desocupado;

III - taxa de desemprego feminino aberto por setor de atividade;

IV - participação feminina no pessoal ocupado por setor de atividade;

V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição

na ocupação;

VI - total de rendimento das mulheres ocupadas;

VII - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;

VIII - índice de participação feminina ocupada em ambientes insalubres;

IX - expectativa média de vida da mulher;

X - taxa de mortalidade da população feminina e suas principais causas;

XI -  número de mortes  de mulheres durante a gestação,  parto, puerpério e por

aborto espontâneo ou provocado;

XII - taxa de participação da mulher na composição etária e étnica da população em

geral;

XIII - grau de instrução médio da população feminina;

XIV - taxa de incidência de gravidez na adolescência;

XV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente

transmissíveis;

XVI  -  proporção  das  mulheres  chefes  de  domicilio,  considerando  escolaridade,

renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de

lixo;

XVII - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;

XVIII - índice de mulheres apenadas por regime; 

XIX  -  disposições  dos  tratados  e  das  conferências  nacionais  e  internacionais

pertinentes  a  mulher  e  de  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  seja  signatário  ou

participante.
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§ 1º - A composição dos dados a que se refere esta lei  poderá ter por base as

informações ou levantamentos de outros órgãos governamentais e outras instituições

de  caráter  público  ou  privado  que  produzam  dados  pertinentes  à  formulação  e

implementação de políticas públicas de interesse para as mulheres.

§  2º  -  Serão  também  divulgadas  informações  sobre  convênios,  conferências  e

seminários  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  tenha  celebrado  ou  de  que  tenha

participado.

Art. 3º - Os órgãos públicos poderão disponibilizar ou publicar as informações de

que trata esta lei,  bem como outros dados ou pesquisas de outras instituições de

caráter público ou privado que produzam dados pertinentes ou de interesse para as

mulheres.

Art.  4º  -  Os  dados  relativos  à  condição da mulher  no Estado de Minas  Gerais

deverão abranger todos os Municípios.

Art. 5° - Serão publicizados, anualmente e com base  no exercício anterior, os dados

orçamentários por projeto atividade destinados à implementação de políticas públicas

específicas para as mulheres.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A proposta apresentada é de suma importância, pois a desigualdade

entre homens e mulheres está presente na cultura, na religião e no marco jurídico do

próprio  Estado sobre  aspectos  familiares,  econômicos,  trabalhistas  e  de  qualquer

natureza.  A discriminação  das  mulheres  atravessa  o  tempo  e  a  história,  sendo

particularmente visível no mundo do trabalho, nos índices de pobreza e de violência

doméstica.

Por isso, o nosso especial empenho em propor projetos que dêem visibilidade aos

problemas que afetam predominantemente as mulheres e à implementação de ações

positivas de erradicação da discriminação e de promoção da igualdade de gênero.

Em  2004,  foi  sancionado  em  nosso  Estado  a  Lei  nº  15.218/2004,  que  cria  a

notificação compulsória de violência contra a mulher, a Comissão de Monitoramento

da Violência Contra à Mulher, oriunda de um projeto de lei de minha autoria e de outro

Deputado, o que significou importante avanço.
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Mas a  realidade  nos  obriga  a  avançar  mais  e  mais.  E  é  por  esse  motivo  que

apresentamos  mais  um  projeto  de  interesse  das  mulheres,  que  dispõe  sobre  a

publicação anual, pelo Estado, de dados relativos à mulher, bem como dos recursos

destinados  à  implementação  de  políticas  públicas  específicas,  atividades  sociais,

projetos e pesquisa de apoio à mulher em Minas Gerais.

O projeto objetiva conhecer a realidade para subsidiar a implementação de políticas

públicas  que  visem  fomentar  os  direitos  das  mulheres,  especialmente  sobre  as

questões atinentes às desigualdades de gênero, maternidade, violência e trabalho.

Ao estabelecer a competência do Estado de publicizar as informações, recursos,

projetos e pesquisas atinentes às políticas públicas desenvolvidas em apoio à mulher,

assim como a sua condição social, o projeto cria mecanismos técnicos de avaliação

da real situação das mulheres no nosso Estado, e dessa forma, a possibilidade de

dirigir e aplicar os recursos disponíveis nas áreas de maior demanda e necessidade,

além de fomentar  o  estabelecimento de  canais  de  comunicação com os diversos

segmentos  da  administração  do  Estado,  entes  da  Federação  e  instituições  não

governamentais  relativamente  a  questões  essenciais  como  taxa  de  mortalidade

materna, número de filhos, gravidez na adolescência, doenças típicas ou de maior

incidência nas mulheres, participação no mercado de trabalho, riscos mais comuns no

trabalho da mulher, cargos ou empregos a que tem acesso, situação salarial, níveis

de escolaridade e violência, entre outras.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste

projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.329/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.078/2010)

Declara  de  utilidade  pública  estadual  o  Sindicato  dos  Agricultores  Familiares  e

Empreendedores Familiares Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer -, com sede no

Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Agricultores Familiares e
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Empreendedores Familiares Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer -, com sede no

Município de Jaíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares

Rurais de Jaíba e Matias Cardoso - Safer - tem como função organizar sindicalmente

e atuar em conjunto com outras entidades sindicais, reunidas na Federação.

Para cumprir seus objetivos, o Safer defende a organização independente, a fim de

construir um novo modelo de desenvolvimento rural através de uma reforma agrária

baseada na  agricultura  familiar  solidária  e  em  modelo  tecnológico  que  garanta  a

preservação do meio ambiente.

A  proposição  busca  a  implementação  de  políticas  que  tornem  viável  o

desenvolvimento rural, por meio do atendimento a várias finalidades sociais. 

Pelos motivos expostos, consideramos que o reconhecimento da entidade como de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, motivo pelo qual

conto com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 1.330/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.800/2008)

Cria a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais, a ser concedida

aos homens e mulheres que ajudaram a construir a história do Norte de Minas.

Art. 2º - A cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais será

realizada anualmente no dia 23 de março, na cidade de Matias Cardoso.

Art.  3º  -  A  entrega  das  medalhas  será  feita  pelo  Governador  do  Estado,  em

solenidade pública.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: É de suma importância a criação, por merecimento, da Medalha de

Honra ao Mérito Dia das Gerais, para ser entregue às ilustres pessoas que ajudaram

a construir a história do Norte de Minas.

Segundo estudiosos,  a  construção da história  do  Norte  de  Minas  se iniciou  em

1660, quando o bandeirante Mathias Cardoso de Almeida se fixou às margens do Rio

Verde Grande e, posteriormente, do Rio São Francisco, em Morrinho, atual cidade de

Matias Cardoso, em evento fundante da sociedade agropastoril. 

Segundo antropólogo pesquisado, registros históricos apontam Mariana como tendo

sido fundada em 16/7/1696, quando foi encontrado ouro na região de Mata Cavalos,

no  ribeirão  que  passou  a  ser  denominado  Ribeirão  do  Carmo.  Quanto  a  Matias

Cardoso, a obra “História Geral das Bandeiras Paulistas” informa que, entre 1662 e

1664,  uma  bandeira  capitaneada  por  Matias  Cardoso  de  Almeida  deu  início  à

ocupação  do  Médio  São  francisco.  Isso  marca  a  origem  do  que  é  atualmente

chamado Norte de Minas.

Para  resgatar  a  verdade  histórica,  representantes  de  três  instituições  das  mais

importantes  do  Norte  de  Minas  –  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros

(Unimontes),  Associação  dos  Municípios  da  Área  Mineira  da  Sudene  (Amans)  e

Prefeitura Municipal  de Montes Claros –,  com o apoio de diversos segmentos da

sociedade regional contemporânea, se uniram e lançaram o Movimento Catrumano,

cujo  objetivo  principal  é  ressaltar  o  orgulho  que  todos  os  vaqueiros  e  tropeiros,

viventes dessa porção do Estado, têm de ser norte-mineiros, seja por nascimento,

seja por adoção.

O dia escolhido para solenidade e entrega das medalhas deve-se ao fato de vários

estudiosos e historiadores afirmarem que esse dia consta na carta do bandeirante

Matias Cardoso como o de sua chegada ao território norte-mineiro.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.331/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.221/2010)

Dá denominação à Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Superintendência Regional de Ensino Heloisa Veloso dos

Anjos Sarmento a Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  O projeto  de lei  em tela tem por  finalidade dar  a denominação de

Heloisa  Veloso  dos  Anjos  Sarmento  à  Superintendência  Regional  de  Ensino  de

Montes Claros. 

Heloisa  Veloso  dos  Anjos  Sarmento  nasceu  em  27/3/19,  em  Montes  Claros,  e

faleceu em 29/5/2002.

Dedicou toda a sua vida a ensinar e a se aperfeiçoar, fazendo novos cursos.

Formada em Administração e Orientação Educacional, atuou, nos seu 50 anos de

trabalho, em vários setores da educação: foi professora de 1º e 2º graus e de nível

superior; orientadora educacional; diretora; inspetora; coordenadora de programas de

educação na Área Mineira da Sudene e Delegada Regional de Ensino.

Foi, ainda, membro da Academia Montesclarense de Letras; membro das Amigas

da Cultura; integrante do grupo que planejou e instalou a Faculdade de Filosofia de

Montes Claros, marco inicial da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

-, tendo sido agraciada, pelo governo de Minas, com a Medalha da Inconfidência.

Diante dessas considerações e pelos relevantes serviços prestados com dedicação,

dinamismo e  inteligência  na  área  da  educação  ,  conto  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados  para  que  seu  nome e  sua  memória  sejam  preservados  por  meio  da

homenagem que se lhe pretende prestar por meio 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.332/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.482/2010)

Dá a  denominação de Corinto  Mendes  Corrêa  à  Rodovia  MG-624,  que  liga  os

Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Corinto Mendes Corrêa a Rodovia MG-624, que liga os

Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O nome de Corinto Mendes Corrêa evoca a imagem de um homem de

caráter  exemplar,  que  laborou  com  dedicação  incomparável  à  família  e  à  causa

pública, tendo deixado um legado de disciplina, exação no trato da coisa pública e

sensibilidade social.

Foi Secretário de Fazenda do Município de Taiobeiras e Tesoureiro da Prefeitura,

atuando com zelo e eficiência na gestão do dinheiro público.  Também foi  um dos

instituidores  da  Fundação  Taiobeiras,  entidade  mantenedora  do  Hospital  Santo

Antônio, que hoje é referência regional.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada que

prestou relevantes serviços à comunidade de Taiobeiras.

Conto, portanto, 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

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.333/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.883/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  das Mulheres em Ação -

AMA -, com sede no Município de Jaíba. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

em Ação - AMA -, com sede no Município de Jaíba. 
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação Comunitária das Mulheres em Ação - AMA -, com sede e

foro no Município de Jaíba,  é uma entidade civil  sem fins lucrativos, que tem por

objetivo  promover  o  desenvolvimento  rural  sustentável  através da  conscientização

para o exercício da cidadania e promover ações educativa, de lazer e cultura para

crianças e adolescentes do Núcleo Habitacional 1 através de oficinas e palestras. 

Este projeto partiu do interesse manisfestado por crianças, adolescentes e famílias

do  Núcleo  Habitacional  1,  os  quais,  associados  aos  membros  da  AMA,  fizeram

algumas observações significativas quanto ao modo de vida dos agricultores e seus

familiares,  as  quais  apontam  para  a  necessidade  de  um  trabalho  continuo  de

formação pessoal e social. Diante desse fato, as atividades a serem desenvolvidas

poderão oferecer contribuições significativas na construção de novos conhecimentos,

aquisição de novos hábitos, incorporação de valores, podendo ainda tornar-se uma

oportunidade de integração e profissionalização entre as faixas etárias.

Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  essa  entidade  e  por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

contamos 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 1.334/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.928/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental - Apam -, com

sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental -

Apam -, com sede no Município de Mantena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende
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Justificação:  A Associação  de  Proteção  Ambiental,  com  sede  no  Município  de

Mantena, tem como membros e diretores ambientalistas natos e preocupados com o

meio ambiente.

O objetivo da Associação é lutar contra os atos de degradação do meio ambiente,

desenvolver  trabalhos  de  recuperação  de ambientes  degradados,  de  proteção de

ambientes  ameaçados  e  de  educação  ambiental,  prestando  serviços  de  natureza

ambiental e pesquisa científica.

Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  essa  entidade  e  por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

contamos com o apoio de nossos ilustres pares 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 1.335/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.654/2010)

Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida à Escola Estadual

do  Centro  Socioeducativo  Nossa  Senhora  Aparecida,  localizada  no  Município  de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Nossa  Senhora  Aparecida  à  Escola

Estadual do Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, situada no Município

de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual  Nossa  Senhora  Aparecida  à  Escola  Estadual  do  Centro  Socioeducativo

Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Montes Claros.

O Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros, uma das

muitas  unidades  sob  gestão  da  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social, é modelo de eficiência.



1664
____________________________________________________________________________

Ali,  o  trabalho  de  ressocialização  de  jovens  em  conflito  com  a  lei  é  feito  por

profissionais  vocacionados,  que  veem  nos  internos  seres  humanos  em  plena

transformação. 

Nossa Senhora Aparecida é um título católico dedicado a Maria, mãe de Jesus de

Nazaré  e  padroeira  do  nosso  Brasil.  São milhares  os  poderes  extraordinários  de

Nossa Senhora.

Diante  dessas considerações e pela presença milagrosa de Nossa Senhora em

nossas vidas, conto com o apoio dos nobres Deputados, para que com seu nome

seja  denominada  esta  escola  estadual,  localizada  no  Centro  de  Recuperação  de

Menores Infratores do Município de Montes Claros.

- 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 1.336/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.515/2010)

Acrescenta parágrafo ao art.  1º da Lei  nº 14.313, de 19 de junho de 2002,  que

isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos, na forma que

especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, fica acrescida do

seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...) 

Parágrafo único - Incluem-se entre os beneficiários os assentados de perímetros

irrigados públicos caracterizados como agricultura familiar.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos é de suma importância, pois

visa  incluir,  entre  os  beneficiários  da  Lei  nº  14.313,  todos  os  assentados  de

perímetros irrigados públicos caracterizados como agricultores familiares.

Como exemplo, podemos citar os produtores da etapa 1 do Jaíba, pois muitos, por
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falta  de  condições  financeiras,  não  possuem  a  titulação  das  terras  e,

consequentemente, não conseguem crédito rural em banco. 

Portanto, é justo que esses irrigantes também fiquem isentos da taxa de escritura

da propriedade, além das outras referidas na lei.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas 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 1.337/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.595/2008)

Dispõe sobre a pesagem obrigatória  de botijões e cilindros de gás liquefeito  de

petróleo - GLP - à vista do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam gás liquefeito de petróleo - GLP -

ficam obrigados, na ocasião da venda, a comprovar o peso do botijão ou cilindro que

está sendo entregue ao consumidor e, do mesmo modo, verificar o peso do botijão ou

cilindro recolhido em substituição.

§  1º  -  Para  efeito  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  considera-se  botijão  o

invólucro de 13 kg de GLP e cilindro o que contém 45 e 90 kg de GLP.

§  2º  -  A aferição  do  peso  será  efetuada  à  vista  do  consumidor,  devendo  os

estabelecimentos mencionados no “caput”,  bem como os veículos  distribuidores a

domicílio, dispor de balança para o fiel cumprimento desta lei.

Art.  2º  -  Constatada  a  existência  de  diferença  a  menor  entre  o  conteúdo  e  a

quantidade  líquida  expressa  no  botijão  ou  cilindro,  o  consumidor  fará  jus  ao

abatimento correspondente, no preço do produto, no ato do pagamento.

§ 1º - Os estabelecimentos que comercializam GLP deverão colocar em local visível

ao consumidor o peso bruto e o peso líquido dos botijões e cilindros de que trata esta

lei.

§  2º  -  Caso  se  constate  na  pesagem  do  botijão  ou  cilindro  que  está  sendo

substituído sobra de  gás cujo  consumo total  do  conteúdo não se  efetivou será  o
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consumidor  ressarcido  da importância  correspondente,  mediante  compensação no

preço do botijão ou cilindro adquirido.

Art. 3º - O descumprimento desta lei será punido pela autoridade competente do

Estado com multa de 50 UFIRs (cinqüenta Unidades Fiscais de Referência),  valor

duplicado na reincidência, sem prejuízo da sanções administrativas do art. 56 da Lei

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e das infrações de natureza civil, penal e outras

definidas em normas específicas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto é de suma importância para o consumidor mineiro, pois

visa obrigar  os  estabelecimentos que comercializam gás à pesagem na frente do

cliente.

A Constituição Federal em seu artigo 24, inciso I, define a competência concorrente

dos Estados para legislar, entre outros, sobre direito econômico. Mais adiante em seu

art. 170, diz: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames

da  justiça  social,  observados  os  seguintes  princípios:  inciso  V-  defesa  do

consumidor”.

São várias as reclamações e suspeitas de consumidores sobre a possibilidade de

fraude no peso dos botijões de gás. Alegam ainda que muitos botijões substituídos na

hora  da  compra  não permitem ao consumidor  usar  da  totalidade do gás,  ficando

sempre alguma sobra do produto.

Sendo assim, e para que acabe com qualquer suspeita justa ou injusta por parte de

ambas  as  partes,  comerciantes  e  consumidores,  conto  com  o  apoio  dos  nobres

colegas para a 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.

REQUERIMENTOS 

Nº 488/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
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de  congratulações  com  o  Sr.  Reinaldo  Portanova  por  sua  posse  no  cargo  de

Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 489/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Saulo  Versiani  Penna  por  sua  posse  no  cargo  de

Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 490/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Estevão Lucchesi de Carvalho por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 491/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Osvaldo Oliveira Araújo Firmo por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 492/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr.  José do Carmo Veiga de Oliveira por sua posse no

cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 493/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Walter  Luiz  de  Melo  por  sua  posse  no  cargo  de

Desembargador do Tribunal de Justiça.

Nº 494/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo por sua posse

no cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça.

Nº 495/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Áurea Maria Brasil  Santos Perez por sua posse no

cargo  de  Desembargadora  do  Tribunal  de  Justiça.  (-  Distribuídos  à  Comissão de

Administração Pública.)

Nº  496/2011,  do  Deputado  Zé  Maia,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Congresso  Nacional  pedido  para  que  não  seja  aprovada  a  Medida  Provisória  nº

517/2010,  que  trata  da  prorrogação  até  2035  da  validade  da  Reserva  Global  de

Reversão - RGR -, encargo cobrado na conta de luz.

Nº  497/2011,  do  Deputado  Zé  Maia,  em  que  solicita  seja  encaminhada  ao

Congresso Nacional manifestação de repúdio à Medida Provisória nº 517/2010, que

trata da prorrogação da validade da Reserva Global de Reversão - RGR -, encargo
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cobrado na conta de luz. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº 498/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Walter  Roosevelt  Coutinho,  Presidente  do  Conselho

Regional de Contabilidade de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do Contabilista. (-

À Comissão do Trabalho.)

Nº 499/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  informações  sobre  as  ações

governamentais voltadas para a reinclusão social e familiar dos jovens infratores. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  500/2011,  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais

- Indi - por seus 43 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 501/2011, do Deputado Bruno Siqueira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadã

Honorária do Estado de Minas Gerais à cantora Ivete Sangalo. (-  À Comissão de

Cultura.)

Nº 502/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior, ex-Procurador-Geral de Justiça, por

sua  eleição  para  o  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  503/2011,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  em  que  solicita  seja  formulado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para ampliar o direito dos servidores

da área da educação efetivados pela Lei Complementar nº 100, no que diz respeito a

remoção, mudança de lotação e outros benefícios que alcancem os seus direitos. (- À

Comissão de Educação.)

Nº  504/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à empresa Free Projetos por homenagear o Norte de Minas

na edição deste ano do evento Comida di Buteco. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 505/2011,  do Deputado Luiz Henrique,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretária de Planejamento pedido de providências com

vistas  a que seja criada a carreira de cirurgião-dentista no âmbito do Ipsemg, da

Secretaria de Saúde e da Fhemig. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Nº 506/2011,  da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  continuação  das  obras  do

Memorial da Anistia Política, no prédio da Rua Carangola, n º 288, no Bairro Santo

Antônio, nesta Capital, prédio da antiga Fafich, em face da paralisação observada nos

serviços de reforma previstos no projeto correspondente. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº 507/2011, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sindicato  dos  Técnicos  de  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Estado de Minas Gerais pelos 22 anos de sua fundação e pela garra

na  luta  em  prol  do  fortalecimento  da  categoria  dos  gestores  fazendários.  (-  À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  508/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Corregedor  e ao  Comandante-Geral  da Polícia  Militar  cópia  do

Parecer nº 5.203, de 2011, da Procuradoria-Geral da ALMG e pedido de providências

relativos  a  denúncia  de  assédio  moral  apresentada  por  policial  militar  a  essa

Comissão.

Nº  509/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça cópia do Parecer nº 5.203, de 2011, da

Procuradoria-Geral  da  ALMG  e  pedido  de  providências  relativos  a  denúncia  de

assédio moral apresentada por policial militar a essa Comissão.

Nº  510/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Ouvidor  de  Polícia  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social  as  notas

taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para

a  garantia  da  integridade  física  de  Gilberto  Cainne  Garcia,  de  Iguatama,  que

apresentou  denúncias  de  supostas  agressões  e  irregularidades  que  teriam  sido

praticadas por autoridades nesse Município.

Nº 511/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Corregedor-Geral da Polícia Civil as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária

dessa Comissão,  especificamente o registro da  fala de  Gilberto  Cainne Garcia,  e

pedido  de  providências  para  apuração  das  denúncias  por  ele  apresentadas.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  512/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para realização de mutirão, com

a  Prefeitura  de  Lagoa  Santa,  para  a  limpeza  das  fossas  desse  Município.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  513/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  o  abastecimento  e  a

qualidade da água na região de Lagoa Santa, bem como sobre o planejamento e o

calendário das obras a serem realizadas nessa região.

Nº  514/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre as estatísticas de acidentes com

a rede elétrica ocorridos no Estado nos últimos cinco anos e sobre outras questões

que menciona. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  515/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que,  nas contas de consumo,

sejam veiculadas mensagens ostensivas relativas à necessidade de recadastramento

dos consumidores que fazem jus à tarifa social, prevista na Lei nº 12.212, de 2010, e

para que essa veiculação se efetive por três meses consecutivos.

Nº  516/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  Público Federal pedido de providências com relação a

suposta  propaganda  enganosa  contida  no  anúncio  Promoção  Fatura  Zero  2011,

veiculado pela CEF.

Nº 517/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para que

compareçam  às  audiências  públicas  convocadas  por  essa  Comissão,  as  quais

subsidiarão o processo licitatório das obras de duplicação da BR-381.

Nº 518/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para que seja construído trevo na BR-

381 para acesso ao Bairro Santo Hipólito, em João Monlevade.

Nº  519/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Comissão  de  Viação  e  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para que solicitem ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do
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DNIT o cronograma completo de todos os lotes da obra de duplicação da BR-381.

Nº 520/2011, das Comissões de Segurança Pública e de Política Agropecuária, em

que solicitam seja encaminhado ao Comandante-Geral  da  PMMG e ao Chefe da

Polícia Civil  pedido de providências para a realização de operações conjuntas nas

regiões de Ibiá e de Monte Santo de Minas a fim de prevenir o roubo de gado e de

melhorar as condições de segurança dos produtores rurais.

Nº  521/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  apurar

denúncias de irregularidades praticadas por servidores do Presídio Professor Jacy de

Assis, em Uberlândia.

Nº  522/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro da Defesa pedido de providências  para a adoção de medidas que visem

impedir que o corte no orçamento de sua Pasta em 2011 possa impactar a produção

da Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel - no Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Defesa do

Consumidor  (9),  de  Participação  Popular  (2)  e  de  Transporte  e  dos  Deputados

Rogério Correia e outros e Romeu Queiroz e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública  (2),  de  Direitos  Humanos  e  de  Turismo e  dos  Deputados  Antônio  Carlos

Arantes e Hely Tarqüínio e Inácio Franco.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de anunciar a presença, nas galerias, de

alunos do Centro Socioeducativo de Justinópolis, que estão participando do programa

Educação para a Cidadania. A Presidência agradece a presença de todos.  Sejam

bem-vindos!

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado  Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha pela TV Assembleia,  venho aqui,  hoje, nesta tribuna,

caros Deputados, companheiros do dia a dia, para tratar de um assunto que julgo
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extremamente caro a todos os brasileiros. Temos assistido com muita preocupação,

nestes  últimos  meses,  principalmente  nas  últimas  semanas,  às  notícias  que  nos

mostram uma aceleração contínua do processo inflacionário no Brasil. 

Caros Deputados, caras Deputadas, desde o advento do Plano Real, nos idos de

julho de 1994, pelo ex-Presidente Itamar Franco,  que tinha como seu Ministro da

Fazenda,  depois  Presidente,  o  Senador  licenciado  Fernando  Henrique  Cardoso,

temos assistido a um ganho extraordinário para a sociedade brasileira. E qual é esse

ganho, Sr. Presidente? Exatamente a estabilidade monetária. Talvez o grande legado

que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha deixado ao País, nos seus

dois governos, tenham sido o saneamento do sistema financeiro nacional, por meio

do Proer, e a estabilização da moeda, a duras penas, diga-se de passagem. A duras

penas, pois o povo brasileiro sofreu muito naquele momento, para que pudéssemos

contar com essa estabilização da moeda. Na verdade, várias crises internacionais

foram  vividas  naquele  momento  e  fizeram  com  que  tivéssemos  de  realizar  o

programa de recuperação dos bancos no Brasil, o famoso Proer, o qual depois, com a

crise que tivemos a partir do ano de 2008, se mostrou extremamente barato para o

País.  Barato por  quê? O único banco americano que entrou em falência  naquele

momento custou para os cofres americanos pelo menos cinco vezes mais do que o

Proer custou para o nosso país como crédito. 

Vejam bem, estamos hoje diante de um impasse. Ao longo destes últimos anos, o

Banco  Central  tem  sido  extremamente  duro  na  condução  do  processo  de

estabilização da moeda.  O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva  convidou o eleito

Deputado Federal Henrique Meirelles para assumir o Banco Central. Ele o fez com

muita competência nos idos do governo Lula - aliás, ele é ex-Presidente Mundial do

Banco Boston. 

Chegamos ao momento histórico da eleição presidencial de 2010. Caras Deputadas

e caros Deputados, nós, assim como todos os economistas e os consultores, sobre

os quais, aliás, ouvimos falar nessas últimas semanas, temos tido a impressão de

que tem havido uma leniência excessiva por parte do Banco Central e do governo

federal em relação à questão inflacionária. Isso nos preocupa muito. Tenho convicção

de ser hoje a estabilidade monetária uma cláusula pétrea para o povo brasileiro, que
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não mais abrirá mão da estabilidade da moeda, pois aprendeu a conviver com ela -

aliás, conviveu muito melhor. O padrão de vida do povo brasileiro hoje é infinitamente

superior  ao que tínhamos anteriormente.  Prova disso é que, nos últimos anos do

governo  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  tivemos  o  incremento  na  classe  média  de  23

milhões de pessoas. 

Agora  estamos  às  voltas  com  a  possibilidade  de  uma  retomada  inflacionária

importante. Ontem mesmo ouvi um consultor, experimentado no mercado, comentar

sobre essa leniência com que vem sendo tratada a questão inflacionária. E pior ainda

é que, na divulgação do próximo índice do IPCA, haverá seguramente uma inflação,

acumulada  nos  últimos  12  meses,  maior  do  que  a  banda  superior  da  meta

inflacionária dos 6,5%. Isso é muito grave, para não dizer  gravíssimo.  O que tem

levado ao aumento escancarado da inflação são principalmente as tarifas públicas,

que são reguladas pelo governo e têm levado a essa nova situação extremamente -

volto a dizer - preocupante para todos nós da nação brasileira.

Tenho  a  certeza  de  que  a  Presidente  Dilma  Rousseff  se  encontra  muitíssimo

preocupada com essa situação. O que levou a isso? Algumas questões fundamentais.

É preciso pôr o dedo na ferida. Uma delas é a “gastança” pública. Se não for a causa

principal,  essa é uma das mais importantes desse processo.  O que se gastou de

dinheiro público ao longo destes últimos anos e, de maneira especial em 2010, num

momento em que o mercado já nos mostrava que a demanda superava a oferta e,

naquele momento, em razão do processo eleitoral, absolutamente nenhuma atuação

foi empreendida para limitar o crescimento da inflação. 

Além disso, é preciso coragem política para se tomar uma atitude, talvez drástica,

mas necessária, para preservação da moeda, que é a questão da desindexação das

tarifas públicas, hoje reguladas por contrato, com índices medidores de inflação; ou

seja, se esses problemas não forem enfrentados, se não reduzirmos o gasto público e

se  não  tomarmos  conta  das  questões  das  tarifas  indexadas,  que  são  hoje  os

principais fomentadores do processo inflacionário - junto a um terceiro, de que falarei

mais à frente -, teremos a nossa moeda colocada em perigo.

Deputado  Duilio  de  Castro,  vou  concluir  meu  raciocínio  e  depois  lhe  concedo

aparte.
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A outra questão a que me refiro é a de infraestrutura. O Brasil hoje padece de uma

questão importantíssima, que deve ser enfrentada: a pobreza da sua infraestrutura,

seja ela rodoviária, aeroportuária, portuária. Há um exemplo na nossa porta, que é o

acontecido, na semana passada, na ponte entre Santa Luzia e Sabará, na BR-381,

saída para o Espírito Santo e o Vale do Aço. Olhem só que absurdo. Trata-se de uma

das rodovias mais importantes do País, que nem sequer é duplicada e vive às voltas

agora com a falta de uma ponte que ruiu. E isso por absoluta ineficiência do órgão

fiscalizador, que deveria tomar conta disso; por absoluta ineficiência. Se o DNIT não

percebia  que  aquela  ponte  estava  prestes  a  ruir,  na  verdade  é  porque  não  há

fiscalização. Vejam a questão dos aeroportos. Estamos às vésperas de dois eventos

extraordinários para o País, de extrema significação, a Copa do Mundo de 2014 e as

Olimpíadas  de  2016.  O  governo  não  tem  sequer  projeto  para  ampliação  dos

aeroportos.  Os  projetos  de  ampliação estão  sendo licitados.  Meus  amigos,  caros

Deputados e Deputadas, essa situação é extremamente preocupante para o País.

Uma atitude política e corajosa da nossa Presidente Dilma Rousseff é absolutamente

necessária neste momento, sob pena de ela macular todo o seu governo; ou, pior que

isso,  macular  a  estabilidade  monetária  conquistada  a  duras  penas  pelo  povo

brasileiro.  Sabemos  o  quanto  o  povo  brasileiro  sofreu  para  chegarmos  a  essa

situação.  Essas  atitudes  têm  de  ser  tomadas  já.  Se  for  preciso  mudar  a  equipe

econômica do seu governo, que mude já.  Que mande para casa o Ministro Guido

Mantega; que mande para casa o Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini,

que tem tratado essa questão inflacionária com extrema leniência.

A Petrobras, a 8ª maior empresa do mundo, de acordo com a revista “Forbes”, está

tendo que importar gasolina. Ela não tem gasolina para abastecer os postos da sua

rede de distribuição. Daqui a alguns dias, o País vai parar de andar. E será muito

triste para todos, para o povo brasileiro, perdermos essa chance de ouro que temos

pela frente, de nos tornar realmente um país desenvolvido, de deixarmos de ser uma

nação emergente. Que passemos a discutir as questões de desenvolvimento mundial,

“tête-à-tête”, com qualquer um, seja na ONU, seja no G7, seja no G20.

Quero abrir espaço para ouvir os apartes dos Deputados Duilio de Castro e Luiz

Henrique. Sr. Presidente, são questões importantes, e gostaria de merecer um tempo
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extra para conceder apartes. Mas desejo voltar outras vezes a esta tribuna, porque

quero continuar a debater essas questões, fundamentais para o povo brasileiro.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Deputado Neider Moreira, agradeço-lhe

o aparte. Quero irmanar-me com V. Exa. na sua preocupação. Sabemos que o custo

para o Brasil foi muito alto para buscar a estabilidade da moeda, e, infelizmente, hoje

corremos  o  risco  de  voltarmos  a  ter  inflação.  Isso  está  batendo  à  nossa  porta.

Podemos constatar esse fato através do aumento da gasolina nos postos, que, com

certeza, vai desencadear uma sequência de aumentos de toda espécie para o povo

brasileiro. O risco de a inflação voltar vem exatamente do gasto do governo: gasto

com cartões que fazem a farra no governo federal,  gasto  com essas viagens  ao

exterior em que se levam 300 a 400 pessoas, Deus sabe lá para fazer o quê.

É bom deixar claro que o governo federal gastou R$3.200.000.000,00 para divulgar

seu  trabalho  na  imprensa,  gastos  feitos  no  ano  passado  durante  as  eleições.

Enquanto  isso,  vemos  o  risco  da  volta  da  inflação  e,  muito  pior,  assistimos  à

Presidente Dilma cortar R$50.000.000.000,00 do orçamento. E esses cortes estão

sendo feitos  nas emendas dos  Deputados,  através das quais,  na  verdade,  levam

saúde, saneamento, educação e infraestrutura aos Municípios. O corte está sendo

feito onde o Brasil mais precisa.

Hoje V. Exa. traz a sua preocupação, que não é diferente da nossa nem da do povo

brasileiro, pois não queremos que impere mais a instabilidade da moeda do Brasil.

Queremos sair de condição de país emergente para país desenvolvido. Queremos ter

direito de assento na ONU; queremos ter direito de dar palpite nas ações mundiais; e

queremos  mostrar  que  o  Brasil  é  rico  e  tem  condições  de  proporcionar  melhor

qualidade de vida ao povo brasileiro. Mas não será com essas atitudes, com esse

corte de R$50.000.000.000,00 que o Brasil se desenvolverá. 

Deixo a nossa preocupação, fazendo coro com V. Exa. O Brasil está correndo o

risco de voltar a viver a era da inflação, a era da instabilidade, que, com certeza, foi

uma das épocas que mais sacrificaram o povo brasileiro. Muito obrigado pelo aparte.

V.  Exa.  está no  caminho certo,  ao trazer  a sua preocupação em defesa do povo

brasileiro. 

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Neider Moreira, parabenizo-o
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pelo excelente tema tratado hoje, principalmente por pensar na solução do problema.

Nós, brasileiros, temos de investir em infraestrutura, principalmente na portuária, pois

a nossa é a pior dos 20 países emergentes. Temos de investir na rede ferroviária e

em energia. Temos gás natural na bacia do Rio São Francisco e precisamos cobrar

da Petrobras que faça os estudos técnicos. Dali,  poderemos produzir energia para

sustentar o Brasil por 60 anos. Temos de nos preocupar com isso, sim, e trazer para

esta Casa a discussão de propostas para acabar de vez com a inflação. Portanto

quero  parabenizá-lo  pela  brilhante  ponderação.  É  preciso  lembrar  também  que o

Presidente Lula teve o grande mérito ao manter a política econômica do Presidente

Fernando Henrique Cardoso. Hoje é problema de todos os brasileiros a inflação que

ronda as casas de todos nós. Parabéns pela discussão desse tema tão importante,

para o qual certamente vamos propor soluções. Obrigado.

O Deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique. Agradeço

ao Sr. Presidente a compreensão.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Teresa Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Concedo aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço a gentileza da Deputada

Maria Tereza Lara de me conceder aparte.

Gostaria apenas de fazer o registro de nossa absoluta concordância com a questão

de ordem formulada pelo Deputado Célio Moreira, que, inclusive, é endossada por

este Deputado, na condição de Presidente da Comissão de Minas e Energia, no que

se refere à necessidade urgente de se pôr termo a essa farra antirregimental que vem

sendo promovida pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Essa Comissão

avoca  a  si  em  todos  os  termos,  até  em  requerimento  sem  quórum,  além  de

monopolizar  a  TV  Assembleia  e  fazê-la  palco  de  uma  ópera-bufa  de  culto  à

personalidade. É simplesmente o “multishow” de um único Deputado em detrimento

do coletivo da Casa, do Regimento e do ordenamento que vige no Parlamento de

Minas. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Sávio Souza Cruz, com todo o respeito

a  V.  Exa.,  posso  conceder-lhe  de  novo  aparte,  mas  gostaria,  publicamente,  de
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discordar de sua avaliação e reconhecer o mérito da Comissão de Direitos Humanos,

que realmente tem dado uma grande contribuição ao debate e à participação desta

Casa.

Inicialmente,  antes  de  entrar  no  tema  específico,  gostaria,  de  público,  de

cumprimentar o nosso Arcebispo Metropolitano Dom Walmor  de Oliveira Azevedo,

que hoje aniversaria. Portanto, como cristã, católica e, principalmente, cidadã mineira

e Deputada desta Casa, gostaria de levar os nossos cumprimentos a ele, não só em

nosso nome, mas também da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O

nosso desejo é que ele possa estar à frente da igreja, ajudando a construir  mais

fraternidade e uma cultura de paz, porque nós, cristãos, acreditamos que Jesus veio

para nos trazer  uma sociedade verdadeiramente  fraterna,  e é disso que estamos

precisando.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Presidente Deputado José Henrique, estou aqui

para fazer uma reflexão sobre a segurança pública. Desde a legislatura passada, ao

assumir em 2009, optei pela Comissão de Segurança Pública e, agora, estou como

Vice-Presidente nesta Legislatura, por achar de extrema importância esse tema para

o Município de Betim. Ressalto que temos outros Deputados que também residem

nessa cidade.  Mas essa não é uma questão específica de Betim, porque hoje as

cidades, principalmente da RMBH, influenciam todo o Estado de Minas Gerais.

Gostaria de lembrar que segurança pública tem de ser realizada pelas três esferas

do poder e pela sociedade civil.  A situação vivida hoje no Estado nos revela que

segurança  é  também  um  problema  nacional.  Tenho  publicamente  discutido  e

defendido  isso,  assunto  que também foi  discutido  na 1ª  Conferência Nacional  de

Segurança Pública, convocada pelo governo anterior, pelo Presidente Lula, à qual tive

a honra de estar presente. Não só em nível de Município, mas abrangendo várias

cidades,  Minas  Gerais  também  realizou  a  Conferência  Estadual  de  Segurança

Pública, à qual, assim como à nacional, também estive presente.

Por  que digo isso? Porque,  de fato,  esse é um tema muito importante,  que diz

respeito não só à cultura da paz, mas principalmente à defesa da vida, que é o dom

maior que temos. Se perdermos a vida, não teremos direito a nada, pois o primeiro

direito é o direito à vida. Se, pela segurança pública, conseguirmos salvar uma só
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vida, já terá valido a pena o nosso trabalho, principalmente se se tratar de vidas de

crianças, de adolescentes, de jovens que têm toda uma missão pela frente e são

ceifados na nossa sociedade de maneira terrível.

Então, gostaria de fazer uma análise de como está a segurança na cidade onde

resido, Betim, e não só nela, mas em toda a região metropolitana, em todo o Estado

de Minas Gerais e no nosso país também. Sabemos que já houve momento em que

Betim chegou a ser a primeira cidade de Minas Gerais em índice de homicídios de

jovens e adolescentes. Chegou-se a essa grave situação.

Analisarei  agora  a  partir  de  2009.  Com  a  atual  Prefeita  Maria  do  Carmo,

acompanhei  mais  de  perto a  situação,  como Deputada desta Casa,  moradora do

Município, irmã da Prefeita, mas também por um compromisso de cidadã participante

da Comissão de Segurança Pública. Temos alguns índices de 2009 e 2010 aqui. Os

índices diminuíram, mas ainda estão muito altos. Em homicídios consumados, houve

redução de 10%; em roubos, houve redução de 5%; no índice geral, houve 5% de

redução.  Isso  é  pouquíssimo,  se  imaginarmos  que  ainda  ocorrem  mais  de  100

homicídios consumados por ano. Por isso estou propondo debate nesta Casa. Peço a

contribuição  de  todos  os  77  Deputados  desta  Casa.  Temos  de  fazer  um  grande

mutirão  não  só  para  Betim,  mas  para  Minas  Gerais,  pois  assim  estaremos

contribuindo com o País onde moramos.

Sabemos  da  situação  em  que  se  encontra  a  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte. Aliás, no primeiro trimestre de 2011, comparado ao período de 2010, houve

uma redução  geral  de  apenas  1%.  Em  alguns  itens  houve  aumento;  em  outros,

diminuição. Para se ter ideia, em homicídios tentados houve redução de 6%, mas, em

homicídios consumados, houve aumento.

Então,  o  que  estou  pontuando?  Gostaria  de  dizer  como  tem  sido  tratada  a

segurança pública em Betim.

Nobre Deputado, concederei aparte, sim. Vou apenas continuar o meu raciocínio.

Então, a primeira questão é que recursos federais estão sendo encaminhados. A

Prefeita tem ido a Brasília e tem cobrado. Só para aquisição de videomonitoramento,

há  R$1.000.000,00  do  governo  federal.  Para  o  projeto  Juventude  Melhor,  há

R$510.000,00, e, para o Programa de Esporte e Lazer da Cidade, há R$154.000,00.
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Em 2010, para a elaboração do Plano Municipal de Segurança, houve R$60.000,00 e

R$90.000,00. Assim, há contribuição com o governo do Estado, porque entendemos

que tem de haver interlocução institucional em se tratando de segurança.

Sozinho, ninguém vai resolver o problema, que é muito grave. Se não houver união

entre os governos municipal, estadual e federal, quem ganhará serão aqueles que

não têm compromisso com a vida.  Há um diálogo.  O governo municipal  solicitou

medidas  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  aprovamos.  Os  Deputados  João

Leite, Sargento Rodrigues, Cássio Soares e eu estivemos com o Secretário Lafayette

de  Andrada  solicitando  atenção  especial  para  Betim,  falando  da  necessidade  da

construção  do  batalhão,  do  aumento  do  efetivo  e  do  apoio  à  noite.  No  final  de

semana,  a  delegacia  de  Polícia  Civil  atende  a  várias  cidades,  inclusive  Ibirité.  O

Secretário prometeu que dentro de 30 dias iria ampliar o atendimento em Ibirité no

final de semana à noite para ajudar Betim. O prazo está vencendo.

Além disso, por entender que deve haver parceria - historicamente as prefeituras

fazem isso -, a prefeitura de Betim tem investido R$310.000,00 na Polícia Militar, para

custear  água,  luz,  telefone,  aluguel  e  combustível;  R$360.000,00  na  cavalaria;

R$956.000,00  na  Polícia  Civil,  para  despesas  com  celular,  aluguel,  pessoal  e

estagiários; R$150.000,00 no Corpo de Bombeiros Militar, para despesa de custeio e

capital; R$6.000.000,00 na Guarda Municipal; R$1.500.000,00 na locação de sistema

de videomonitoramento. Em 2010 foi doada para o Estado uma área de 14.000m²

para construção do batalhão. Solicitamos ao Secretário, e ele prometeu que a obra

constará  no  Orçamento  de  2012,  mas  queremos  que,  ainda  neste  ano,  seja

designada parte dos recursos para a nossa cidade. A Prefeitura tem investido nos

programas de prevenção: Escola da Gente, com 10 mil alunos de tempo integral, com

recurso municipal; ProJovem Urbano, com 300 alunos, e 380 já se formaram, com

recurso  federal  e  municipal;  Tambores  de  Betim,  com  150  adolescentes,  13

cumprindo medida socioeducativa; programa Fica Vivo, em parceria com o governo

estadual, com três núcleos em Teresópolis, Citrolândia e PTB.

Hoje a nossa comissão fará nova visita ao Secretário Lafayette de Andrada para

discutir  as  questões  da  região  do  Triângulo,  e  vamos  tratar  dessa  situação

novamente. A situação é grave, precisamos do apoio de todas e todos, pois são vidas

que merecem o nosso respeito e seriedade.
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Além de tudo, a Prefeitura está disposta a construir um novo prédio para o Colégio

Militar, junto do novo batalhão, para que o prédio onde este funciona venha a ser uma

escola municipal.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)* - Obrigado. Da mesma forma como V.

Exa. demonstra preocupação com Betim, mostrando alguns números positivos para

2009 e 2010, só quero lembrar que, nos três primeiros meses de 2011, foram 71

homicídios.  Se  em  12  meses  de  2010  foram  100  homicídios,  nos  três  primeiros

meses de 2011 foram 71. A situação está muito mais grave do que imaginamos.

Também tive a preocupação de fazer uma visita ao Secretário com o Presidente da

Câmara Municipal, para a qual convidamos os membros da comissão permanente da

Câmara e da sua Mesa. Compareceu o Pastor Nehemias, representando a Câmara.

A fim de buscarmos soluções para a nossa cidade, deixamos a nossa preocupação

com o Secretário. Acredito que muito ainda se pode fazer para o Município, com as

promessas de paz e de segurança. Creio que algumas ações sejam implementadas

em nível de Município. Na busca de soluções, sugeri a reconstituição do Conselho

Municipal  de  Defesa  Social,  os  Conseps  e  o  investimento  no  Município  de

R$1.390.000,00.

Além disso, gostaria de dizer que estamos juntos. Cobraremos de quem temos que

cobrar. Sabemos da grande necessidade de o governo federal assumir essa questão

no País. O problema de Betim está alarmante? Está, mas há também a questão do

País. Quero ainda deixar um apelo a V. Exa., Deputada, que é educadora.

Também  agradecemos  a  presença  dos  alunos  do  Centro  Socioeducativo  de

Justinópolis, que nos engrandece muito. Deputada, deixo um apelo a V. Exa., que tem

sensibilidade, como educadora que foi durante toda a vida, uma pessoa que lutou

pela educação da cidade.  Fizemos um pedido à Comissão de Segurança Pública

desta Casa para buscar o entendimento em nossa cidade. A greve já passa de 30

dias. Os professores estão indo para a BR, os alunos estão sendo prejudicados, e os

pais  estão  telefonando.  Essa  situação  está  ficando  sem  controle.  Está  faltando

diálogo. O apelo é pelo diálogo. Muito obrigado pelo aparte. 

A Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Obrigada  pelas  palavras,  Deputado.  Estamos

discutindo  o  tema  segurança.  Sr.  Presidente,  embora  o  meu  tempo  tenha  se
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esgotado,  gostaria  de  solicitar-lhe  mais  meio  minuto  para  conceder  aparte  ao

Deputado João Leite.

O Deputado João Leite  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente;  obrigado,

Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública da

Assembleia.  Quero  parabenizá-la  e  reconhecer  o  seu  trabalho  não  apenas  para

Betim, mas também para todo o Estado na área da segurança pública, sempre com o

olhar muito cuidadoso de educadora. V. Exa. tem dado uma grande contribuição para

Minas Gerais, para a Comissão de Segurança Pública e, especialmente, para Betim.

Sua preocupação com essa questão é permanente. Sempre tivemos a contribuição

do Deputado Rômulo Veneroso, que neste ano se afastou da Comissão. V. Exa. está

preocupada  com  toda  a  situação  de  Betim.  Pode  contar  conosco,  estaremos

trabalhando  com  V.  Exa.  Esperamos  dias  melhores  para  Betim,  uma cidade  tão

querida  e  tão  amada por  nós.  Nestes  dois  anos,  o  Estado  conseguiu  para  esse

Município  uma  grande  melhoria  na  segurança  pública.  Atualmente,  os  números

novamente nos preocupam, mas estaremos trabalhando firme, para que a população

de Betim experimente uma segurança real. Parabéns, pelo seu trabalho.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado João Leite, por suas palavras

de incentivo. Contamos com todas as Deputadas e os Deputados desta Casa para

formarmos um grande multirão. Isso é importante, porque se trata de vidas humanas,

de respeito ao ser humano. Ontem, falamos por telefone com o Dr. Gilberto Marques

de Sá, Presidente da OAB de Betim, que realizará uma reunião com toda a sociedade

civil,  os  movimentos  organizados,  para  reimplantar  o  Conselho  Municipal  de

Segurança.  A  OAB  é  mais  que  legítima  para  organizar  essa  reunião,  com  a

participação dos movimentos organizados, dos Deputados Rômulo Veneroso e Ivair

Nogueira, enfim, de todos os Deputados desta Casa. Nós, que moramos lá, temos um

compromisso maior  com  essa questão.  Espero  que não  passemos  por  situações

como  essa,  que  envolve  vidas  humanas,  porque  isso  é  muito  sério.  Que  não

deixemos que a disputa política possa nos dividir  na busca de soluções para um

problema  tão  importante  e  tão  sério.  Temos  procurado  nos  envolver,  buscando

interlocução institucional com as três esferas de Poder e a sociedade. 

Está ali  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  que também tem dado grande contribuição
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nesse debate. Queremos, juntamente com a OAB, fazer a discussão da sociedade

civil, para que realmente tenhamos uma caminhada maior ainda. Os números estão

diminuindo,  mas ainda estão muito  altos.  Precisamos do governo do Estado para

construir  o  batalhão e  aumentar  o  efetivo;  precisamos  também  de  mais  recursos

federais e da colaboração da sociedade. A Prefeitura tem investido na prevenção, e

esperamos que ela o faça cada vez mais, porque é compromisso dela. Ela tem feito

um esforço hercúleo para realmente mudar a situação. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr.  Presidente, Deputadas e Deputados, ocupo a

tribuna  hoje  para  solicitar  apoio  aos  colegas  Deputados  para  instalação  de  uma

Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  -  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais. A Assembleia, há muito, está abdicando da sua condição de fiscalizadora por

meio das CPIs, instrumentos que julgamos fundamentais. Acho que elas devem ser

formadas,  sim,  a  partir  do  que  o  Regimento  Interno  e  a  própria  Constituição

determinam como viável e necessário.  Por isso nosso Regimento Interno e nossa

Constituição requerem que existam fatos determinados para a instalação de uma CPI.

É o caso da formação dessa CPI que o Bloco Minas sem Censura apresenta agora.

Como é  sabido  e  público,  apresentamos,  nesta  Casa,  requerimento  solicitando

informações acerca da origem ou não da destinação de verbas públicas do governo

do  Estado  para  a  Rádio  Arco  Íris,  vinculada  à  Rádio  Jovem  Pan.  Para  nós  era

importante saber se havia ou não recurso público, porque sabidamente essa rádio

pertence à Andrea Neves, Presidente do Servas, e mais recentemente também ao

Senador Aécio Neves. Não tínhamos resposta sobre a utilização ou não de verba

pública nessa rádio. É sabido também que a Andrea Neves tem sempre comandado,

nestes tempos, a política de comunicação no Estado, com a liberação de recursos, de

verbas de comunicação. Seria evidentemente incompatível que uma rádio dela, como

Presidente  do  Servas  e  como  participante  e  membro  do  governo,  irmã  do  ex-

Governador  e  atual  Senador,  recebesse  destinação  pública.  Por  isso  o  nosso

requerimento.

Ainda  não  recebemos  resposta  do  governo,  embora  o  Presidente  do  PSDB,  o
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Deputado Federal Marcus Pestana, que foi nosso colega como Deputado Estadual,

tenha dito que nada ficará sem resposta em Minas. Mas já há vários requerimentos

sem resposta, e esse é mais um deles. Entretanto, soubemos agora, de fonte oficial,

que, de fato, a rádio recebe recurso público do governo do Estado. Não sabemos o

montante, mas são dados oficiais do governo: existe recurso público na rádio, que,

repito,  pertence à Andrea Neves,  Presidente do Servas,  que,  portanto,  é membro

integrante do governo. Assim, há um fato determinante para que a CPI seja instalada.

Repito, é algo sério e que precisa ser tratado com seriedade. Qual foi o montante

de verba destinado a essa rádio? Essa destinação está dentro da legalidade ou não?

Isso pode ou não acontecer? Essas questões precisam ser respondidas, o que não

será possível sem que façamos uma CPI, até porque o governo até hoje não nos

respondeu um singelo requerimento de dados em relação a essa questão. 

Por isso estamos propondo a CPI. Gostaríamos não apenas que nosso Bloco de 23

Deputados a assinasse - aliás, eles já a assinaram em peso -, mas também que a

própria base do governo tirasse isso a limpo, ou seja, que desse oportunidade ao

governo  de  esclarecer  a  opinião  pública  a  respeito  desse  fato  determinado  e

determinante que aqui apresentamos. 

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

cumprimento V.  Exa. pela importância do tema e gostaria  de registrar  aqui  minha

expectativa.  Na  verdade  é  minha  esperança  que  a  base  de  apoio  ao  governo  -

curiosamente temos uma base de apoio ao ex-governo - assine,  com o Bloco de

oposição, esse requerimento de CPI. Primeiro, há muito tempo não se faz uma CPI.

Esse é o período da história da Assembleia com menos CPIs, menos até que na

época  da  ditadura.  De  todas  as  Assembleias  do  País,  esta  é  a  que  não  pode

investigar  nada.  Além  disso,  a  não  assinatura  dessa  CPI  por  parte  da  base

caracteriza algo similar à recusa do uso do bafômetro ou à recusa do exame de DNA

nas causas equivalentes. Seria quase admitir, antecipadamente, a irregularidade e a

ilegalidade na destinação de uma gestora pública, para sua própria rádio, de recursos

públicos por ela comandados. Portanto nossa expectativa, nossa esperança é que a

base não há de querer que pese sobre si a ideia de conivência, de subserviência, de

subalternação aos interesses poderosos. 
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É  bom  lembrar  que  essa  rádio  tem  sinais  gravíssimos  de  ser  instrumento  de

ocultação  de  patrimônio.  Os  veículos  usados  pelo  Senador  Aécio  Neves  são  de

propriedade  da  rádio.  Esse  Senador,  que  possui  patrimônio  modesto,  cerca  de

R$600.000,00, adquiriu parte da rádio, que, só em veículos, possui R$800.000,00.

Até mesmo o veículo Land Rover Vogue dirigido por ele parece fazer parte de sua

estratégia  política  de  ocultação.  Não sei  o  porquê disso.  Os  patrimônios,  quando

bem-adquiridos  e  havidos,  sobretudo  para  homens  públicos,  devem  ser  de

conhecimento público. O próprio jato que usa, assim como o Rolls-Royce que utilizou

em sua posse, é de propriedade de um parente que ele nomeou para a Presidência

da Codemig. 

Por todas essas razões e por essa rádio estar envolvida em indícios claríssimos de

ocultação  de  patrimônio,  é  fundamental  que  a  CPI  seja  instalada  na  Assembleia

Legislativa de Minas. A expectativa e a esperança deste Deputado é que, finalmente,

a base de sustentação do governo permita que a Assembleia cumpra o seu papel

constitucional de investigação de denúncia. Parabéns pela iniciativa. Já subscrevi o

requerimento e espero sinceramente que possamos instalar essa CPI na Assembleia

de Minas. Muito Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

Antes de conceder aparte ao Deputado Antônio Júlio, mencionarei um dado do qual

me esqueci  e  que julgo  importante.  Chegou ao  nosso conhecimento  que a  rádio

recebeu recurso público, pelo menos no ano de 2010. Não sabemos se foi assim,

mas é preciso que a CPI verifique se esse recurso público adveio do governo Aécio

Neves  ou  do  governo  Anastasia.  Não  sabemos  em  que  governo  ocorreu  o

recebimento  pela  rádio  dos  recursos,  ou  mesmo  se  foi  nos  dois  governos.  É

importante  que  isso  seja  verificado  para  se  conhecer  a  relação  existente  com  a

Presidência  do  Servas  e  com  quem  comandava  o  sistema  de  comunicação  do

Estado. A partir daí será possível saber de quem é a responsabilidade e o que fazer

no caso. Há um fato determinado, repito, para a instalação dessa CPI.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Rogério Correia, como disse o

Deputado Sávio Souza Cruz, o tema merece esclarecimento. Nada melhor que uma

CPI, até para esclarecer os fatos bem noticiados pela imprensa sobre os episódios
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que envolvem o ex-Governador, Senador Aécio Neves, sua irmã, seus negócios. Hoje

faz parte do processo democrático o esclarecimento das coisas, e a CPI é importante

justamente para que esses fatos sejam esclarecidos. Se não houve comprometimento

com as coisas públicas, se não houve desvio de conduta, não há nada a temer. Esse

comportamento faz parte daqueles que não temem a investigação.

Deputado  Rogério  Correia,  queria  aproveitar  este  momento  para  fazer  uma

discussão política nesta Casa. A questão da BR-381 é muito séria. Teríamos de unir a

base do governo atual,  a  nossa base e a da Presidente Lula  e fazer  um grande

movimento em Minas  Gerais  para  agilizar  a  recuperação da BR-381,  que é  uma

irresponsabilidade do Ministério dos Transportes e do DNIT. O DNIT teria de passar

por  uma reformulação  geral  na  sua  direção  em  Belo  Horizonte,  assim  como  no

interior. Vemos o que fizeram na BR-262, obras que parecem feitas para beneficiar

empreiteiro. É isso que temos de combater no governo da Presidente Dilma.

Proponho, Deputado Rogério Correia, fazermos aqui uma grande frente para ir a

Brasília cobrar da Presidente Lula, porque tenho a certeza de que infelizmente...

O Deputado Rogério Correia* - A Presidenta Dilma.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Falei o quê?

O Deputado Rogério Correia* - Presidente Lula.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - O Lula também pode nos ajudar muito com

o seu prestígio e nos dar um apoio muito grande. De vez em quando gosto de errar e

falar que a “Presidente Lula” veio a Minas Gerais. Tenho a certeza de que a nossa

Dilma  precisa  tomar  conhecimento  do  que  aconteceu  na  BR-381  e  do  que  está

acontecendo no DNIT. Digo que o DNIT é o departamento nacional da incompetência

terrestre. Todo dia há denúncia contra o DNIT, todo dia, e não podemos ocultar isso.

Temos que enfrentar essa situação e levá-la ao governo federal, para melhorar as

obras.

Deputado Rogério Correia, o senhor vê o que fizeram no trevo de Pará de Minas,

uma obra fantástica, 100km de duplicação até Nova Serrana, ligando Belo Horizonte

ao Sul de Minas, ao Triângulo Mineiro. A imprensa noticia isso, mas lá está cheio de

problemas  de  incompetência.  Não  podemos  continuar  convivendo  com  a

incompetência do DNIT. Se é do órgão todo, que seja feita uma reformulação; se é
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dos  seus  Diretores  e  dirigentes  de  Minas  Gerais,  também  é  preciso  um

posicionamento nosso, mesmo não sendo da base do governo federal. Isso não nos

impede de cobrar uma atuação mais dura e mais transparente.

Por isso, Deputado Rogério Correia, Líder do bloco, deveríamos fazer uma proposta

de  sair  daqui  um bloco não só  de  oposição ao  governo atual,  mas  de  oposição

também  ao  governo  federal,  para  unirmos  forças  para  cobrar  transparência  nas

obras,  porque  há  muito  empresário  achando  essa  obra  boa  demais,  pois  será

construída  em  regime  de  urgência  e  emergência.  Eles  não  podem  cometer  os

mesmos erros que cometeram na 262, porque lá está prevista a duplicação; é preciso

saber se não farão gambiarra, e depois outras obras têm que ser feitas. Essa é a

proposta que faço.

O Deputado Rogério Correia -  Obrigado.  Agradeço ao Deputado Antônio Júlio  e

concordo  com  ele.  Acho  que  essas  questões  precisam  ser  fiscalizadas,  e  nós,

Deputados,  temos obrigação de cobrar,  inclusive da  nossa Presidenta e  do  DNIT

daqui, soluções para aquilo que julgamos não estar correto. O Deputado Antônio Júlio

tem o apoio do nosso Bloco Minas sem Censura para também fazer essa cobrança.

Espero ter do bloco do governo a mesma responsabilidade e intenção que o nosso

bloco demonstra do ponto de vista de apuração. Que estejamos, Deputado Gilberto

Abramo, apurando o grave problema de recursos públicos para fins privados através

de rádios que pertencem a pessoas que estão no governo. Essa relação precisa de

fato ser averiguada, e esperamos que a base do governo tenha essa compreensão.

Mesmo porque,  a bem da verdade,  já disse aqui  várias  vezes que o Governador

Antonio Anastasia não pode ficar, durante quatro anos, querendo que Minas Gerais,

enquanto Estado e governo, carregue o fardo da eleição presidencial de 2014. Isso

não está  e  não esteve em discussão durante  as  eleições.  Não é possível  que o

governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  sirva  de  escada  e  trampolim  para  uma

candidatura que nem sabemos se existirá em 2014.

O Governador Anastasia tem que ficar, evidentemente, realizando o seu governo, e

não  deixando  de  realizar  o  governo  em  função,  Deputado,  de  uma  pretensa

disposição de candidatura do seu partido daqui a quatro anos.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,  fica

registrado aqui o nosso pedido de aparte a V. Exa.
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O Deputado Rogério Correia - Pois não, Deputado. O senhor me desculpe, pois

foram muitos apartes, mas não deixaria de conceder aparte a V. Exa. Por favor.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Com muito prazer, queremos ler aqui o

art. 112 do Regimento Interno da Casa. (- Lê:)

”Art.  112 -  A Assembleia  Legislativa,  a  requerimento  de  1/3 (um terço)  de  seus

membros,  constituirá  comissão  parlamentar  de  inquérito  para  apuração  de  fato

determinado”. Vem, em seguida, o § 1º e diz o que é fato determinado. (- Lê:)

“§ 1º - Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para

a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que

demande investigação, elucidação e fiscalização e esteja devidamente caracterizado

no requerimento que deu origem à comissão”. Passemos ao § 3º: “§ 3º - O Presidente

deixará  de  receber  o  requerimento  que  não  atenda  aos  requisitos  regimentais,

cabendo dessa decisão recurso ao Plenário”.

O que quero dizer é que não há nenhum documento,  nenhum indício de prova

sequer por parte de V. Exa. ao pedir essa CPI. Se houvesse qualquer indício de prova

documental, tudo bem, todos da base do governo assinaríamos com V. Exa. essa

CPI. Mas, não havendo e havendo apenas insinuações, isso significa desvalorizar a

CPI  nesta  Casa.  Não  podemos  desvalorizar  a  nossa CPI,  que é  um  instrumento

reservado pelo Regimento Interno para apurar fatos graves e determinados. Não há

determinação alguma, Deputado Rogério Correia.

Além disso, no governo do PMDB e do PT, V. Exa. e o Deputado Sávio Souza Cruz,

que era Líder, entenderam, de acordo com a afirmação do Governador, que o Servas

era uma ONG e, em razão disso, não haveria nenhum motivo para CPI.

Estou agora me firmando no Regimento Interno da Casa, que é muito claro, e nas

palavras de V. Exa. mesmo. Muito obrigado.

Desculpe-me,  Deputado  Gustavo  Valadares,  mas  realmente  não  foi  a  minha

intenção. Não havia tempo.

Apenas quero dizer ao Deputado Bonifácio Mourão que há fato determinado. Há

uma comprovação de documento que, segundo o “site” do próprio Bloco de V. Exa.,

diz que dados oficiais do governo revelam que, sobre a Rádio Jovem Pan, apesar de

líder  no  segmento  da  juventude na Região  Metropolitana de  Belo  Horizonte,  não
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ultrapassaram 1% os recursos destinados a investimentos de rádio em 2010. Portanto

o próprio Bloco Transparência diz que há recursos públicos. Estamos esperando a

resposta do requerimento que fizemos. Basta ligarem a Rádio Jovem Pan, e vão ver

que existem anúncios de propaganda da Cemig, o que demonstra que há recursos

públicos de propaganda na rádio.

Então, há fato determinado, e, havendo-os, há que se fazer investigação. O que

estamos solicitando é isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, em resposta à questão de ordem suscitada pelo Deputado Rogério

Correia  na  8ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/4/2011,  e  tendo  em  vista  o

questionamento formulado pelo Deputado Paulo Guedes na 22ª Reunião Ordinária,

em 5/4/2011, acerca da anexação do Projeto de Lei nº 359/2011, de autoria deste, ao

Projeto  de  Lei  nº  4/2011,  do  Governador  do  Estado,  DECIDE  ratificar  despacho

proferido na 10ª  Reunião Ordinária,  em 23/2/2011,  que determina a anexação do

projeto do citado parlamentar ao projeto do Governador do Estado, em cumprimento

ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 26 de abril de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 515 e 516/2011, da

Comissão de Defesa do Consumidor, 517 a 519/2011, da Comissão de Transporte,

520/2011,  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Política  Agropecuária,
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521/2011, da Comissão de Segurança Pública, e 522/2011, da Comissão de Turismo.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária,  em  19/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  396/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique,  e  418/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir;  e  aprovação,  na  6ª  Reunião

Ordinária,  em 26/4/2011,  do  Requerimento  nº  425/2011,  da  Comissão de Direitos

Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 20/4/2011,

dos Requerimentos nºs 444 e 445/2011, da Comissão de Participação Popular; e de

Turismo - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 26/4/2011, dos Requerimentos nºs

407/2011,  da Comissão de Direitos  Humanos,  e 439/2011,  do  Deputado Neilando

Pimenta. (Ciente. Publique-se.)

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  em  relação  à  questão  de  ordem

suscitada por mim, que teve da Mesa uma decisão, gostaria de discutir e encaminhar,

Sr. Presidente, ou, pelo menos, comentá-la.

O Sr. Presidente - Não há encaminhamento nesta hora, Deputado. A Presidência já

proferiu decisão em atenção a questão de ordem suscitada por V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas registro o nosso desacordo

no que diz respeito à decisão. Na verdade, não incide o artigo citado. Rapidamente,

quero reiterar o que dissemos. O projeto do Deputado Paulo Guedes foi anexado ao

do governo sendo que foi apresentado primeiro o do Deputado Paulo Guedes. Ao

anexá-lo, a argumentação utilizada não foi a de vício de origem, mas sim, a de que o

Deputado Paulo Guedes o haveria apresentado posteriormente. Isso não aconteceu.

Registra-se aqui o nosso desacordo. Não podemos fazer mais nada, pois a decisão é

do Presidente.

O Sr. Presidente - Deputado, no § 1º do art. 167 do Regimento Interno, há previsão

de recurso, quando a decisão for relacionada com o Texto Constitucional, devendo

ser ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.

O Deputado Rogério Correia - Então, farei o recurso, pois não concordamos com o
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teor da decisão do Presidente. Gostaria apenas de dizer que, evidentemente, não

rasgarei o Regimento e a Constituição aqui, como foi feito no Plenário desta Casa,

mas,  realmente,  a  nossa  discordância  fica  manifestada.  Usarei  de  todos  os

argumentos para que prevaleça o projeto na ordem pelo Deputado Paulo Guedes,

pois foi o primeiro autor do projeto.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Rogério

Correia e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o

Pampulha Iate Clube de Belo Horizonte pelos 50 anos de sua fundação, e Romeu

Queiroz e outros solicitando a convocação de reunião especial destinada à entrega

do título de Cidadão Honorário do Estado ao Ministro José Múcio Monteiro Filho,

membro do Tribunal de Contas da União.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular solicitando

ao  Presidente  da  Fundação  Cultural  Palmares  informações  sobre  o  processo  de

reconhecimento das comunidades quilombolas Baú, Ausente, Fazenda Santa Cruz,

Queimadas e Vila Nova, situadas no Município do Serro. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular  solicitando ao Presidente da

empresa  de  telecomunicações  Oi  providências  para  a  instalação  de  telefones

públicos no Distrito de Três Barras, no Município de Conceição do Mato Dentro. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor  solicitando à Associação

Mineira  dos  Municípios  -  AMM -  informações  sobre  as  demandas dos  Municípios

mineiros  em relação à implementação dos serviços de telefonia fixa e móvel. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  à  Agência
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Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -  informações  acerca  da  obrigação  de

atendimento  das  áreas  rurais  pelos  serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel  e  a

apresentação dos regulamentos do serviço de telefonia rural - Ruracel. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Prefeito

Municipal de Coronel Fabriciano cópia integral dos contratos assinados, do edital e de

todos os aditivos para a instalação de radares no referido Município.  Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Prefeito

Municipal de Coronel Fabriciano informações sobre a quantidade de multas aplicadas

às empresas de transporte de passageiros e cargas no Município no período entre

5/5/2005  e  28/2/2011,  bem  como  sobre  quantas  dessas  tiveram  o  real  infrator

identificado  como  o  motorista.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Prefeito

Municipal  de  Coronel  Fabriciano  informações  sobre  o  estudo  técnico  para  a

instalação e a alteração dos radares instalados no Município, conforme consta na

Resolução nº 141 do Contran, bem como sobre a publicação do referido estudo, nos

termos  da  mesma  resolução. Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Prefeito

Municipal de Coronel Fabriciano o envio de relatório discriminando o número total de

multas  aplicadas no Município  no  período de 5/5/2005 a 28/2/2011 e  o montante

arrecadado no período com as referidas multas, destacando aquelas aplicadas por

excesso de até 10% do limite de velocidade da via. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de Defesa  do  Consumidor  solicitando  ao  Prefeito

Municipal de Coronel Fabriciano informações relativas ao extrato da conta criada pelo

Aditivo  nº  1  ao  contrato  celebrado  entre  a  Prefeitura  de  Coronel  Fabriciano  e  a

empresa  Engebras  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  especificando  o

número de multas  aplicadas,  o valor  arrecadado com essas multas  e a aplicação

desse montante na educação no trânsito. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando à Construtora

MRV informações sobre o “habite-se” e a entrega de imóvel referente ao Condomínio

Avant Garden, situado na Rua Patagônia, nesta Capital. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor solicitando às construtoras

Tenda,  MRV e  Habitare  o  envio  da  relação  de  nomes  e  endereços  de  todos  os

contratos dessas empresas que não foram concluídos, bem como o envio do nome,

do endereço, do prazo de início das obras e da previsão de entrega de todos os

imóveis  vendidos  na  planta  e,  ainda,  o  envio  de  informações  sobre  quantos

empreendimentos possui cada uma dessas empresas e a respectiva localização. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao Ministro dos Transportes e

ao Diretor-Geral do DNIT informações acerca do cronograma completo de todos os

lotes da obra de duplicação da BR-381. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  minha  questão  de  ordem  é

relativa a um requerimento que havia apresentado. Aliás, apresentei esse assunto a

V.  Exa.  mais  cedo.  Gostaria  apenas  de  informar  ao  Plenário  desta  Casa que 43

Deputados  assinaram  o  requerimento,  que  foi  protocolado  na  Comissão  de
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Administração  Pública  e  que  solicita  audiência  pública  para  discutir  as  parcelas

remuneratórias do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do

Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, conforme convidados e autoridades

relacionadas em anexo. Apenas quero cientificar a V. Exa. e ao Plenário desta Casa

que o requerimento recebeu a assinatura de 43 Deputados.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  a  propósito

dessas  afirmações  do  Bloco  Minas  sem  Censura  sobre  a  Rádio  Jovem  Pan,

elaboramos um ofício  que foi  dirigido  ao  Sr.  Nestor  de Oliveira,  Subsecretário  de

Comunicação  Social,  e,  nesta  data,  recebemos  dele  uma  resposta.  Estamos

formulando esta questão de ordem porque consideramos importante fazer a leitura de

sua resposta neste Plenário. (- Lê:) “Belo Horizonte, 26 de abril de 2011. Exmo. Sr.

Deputado Bonifácio Mourão. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sr. Deputado,

atendendo  à  solicitação  de  V.  Exa.,  informamos  os  investimentos  publicitários

realizados na emissora Jovem Pan - Arco-Íris Ltda. -, no ano de 2010: Gasmig, zero;

BDMG,  zero;  Loteria,  zero;  Codemig,  zero;  Copasa,  R$6.264,00;  Cemig,  zero.  A

Cemig não fez nenhum investimento financeiro na emissora. A Cemig mantém, desde

1989, convênio com a Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt -, pelo qual

cerca de 280 emissoras filiadas à entidade trocam 50% do valor líquido da conta de

luz por inserções publicitárias sem custo para a Cemig. A emissora Jovem Pan, como

mais de duas centenas de emissoras, sempre participou do convênio. Informamos

que,  no  conjunto  geral  de  investimentos  realizados  pela  Subsecretaria  de

Comunicação Social  -  Subsecom - e empresas do governo de Minas,  a emissora

Jovem Pan, que ocupou a 6ª colocação no Ibope geral de audiência durante a maior

parte do ano de 2010, foi a 8ª em volume de investimentos. Informamos ainda que,

apesar de ser a primeira emissora no segmento jovem durante a maior parte do ano

de  2010,  a  Jovem Pan nunca  recebeu  qualquer  tipo  de  patrocínio,  sendo  a  sua

participação nos investimentos do governo de Minas e de suas empresas limitada às

eventuais  campanhas  publicitárias.  Informamos  também  que  a  Subsecom  segue

critérios  de  investimentos  em  emissoras  de  rádio,  que  determina  que  todas  as

emissoras  recebam  igual  número  de  inserções,  em  cada  campanha  publicitária.

Atenciosamente,  Nestor  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Comunicação  Social”.
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Complementando  as  informações  prestadas  pelo  Subsecretário,  a  questão  de  a

Jovem Pan possuir veículos é natural, até porque sabemos que todas as emissoras

possuem  veículos,  como  várias  pessoas  físicas.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz

possui  um  ônibus,  possui  carros  importados,  assim  declarados  na  Justiça.  E

naturalmente ele os adquiriu com seus próprios recursos, como a emissora Jovem

Pan, que tem os veículos importados por mais de 12 anos. Ela precisa e usa seus

veículos em serviços, e isso é mais que natural. Agora, partir daí para dizer que é

preciso fazer  uma CPI,  sem fato determinado, isso está, a meu ver,  afrontando o

Regimento Interno desta Casa. Agradecemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta

oportunidade  para  tal  esclarecimento,  que  nos  foi  dado  pela  Subsecretaria  de

Comunicação, que encaminhamos a V. Exa. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Gostaria

de ler um documento que mostra o fato determinado da comissão parlamentar de

inquérito. 

O Sr. Presidente - V. Exa. já questionou, fez uso da palavra, em questão de ordem,

para abordar tal assunto, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria então de solicitar ao Deputado Bonifácio

Mourão  que,  se  possível,  me  passasse  uma  cópia  desse  documento,  visto  que

apresentamos um requerimento e não obtivemos resposta do governo até hoje. No

meu  entendimento,  a  leitura  feita  pelo  Deputado  já  é  fato  determinado  de  que

recursos públicos foram para a rádio. Se possível, gostaria que fosse repassado a

nós, ao Bloco Minas sem Censura, tal documento, o que, creio, ajudará na formação

da CPI. 

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Posso  esclarecer,  Sr.  Presidente?  Vamos

encaminhá-lo à Presidência. 

O Deputado Célio  Moreira -  Sr.  Presidente,  haja vista que não há quórum para

votar, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - ( - Faz a chamada.).
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O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  15  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, das Indicações nºs 11 e 12/2011 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 6 e 601/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões, e

informa que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 6/2011

uma emenda do Deputado André Quintão, que recebeu o nº 2 e, nos termos do § 2º

do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O inciso III do art. 7º da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - (…)

III - realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;”

Art. … - O inciso XIII do art. 9º da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (…)

XIII - proceder à transferência automática e regular de recursos do Fundo Estadual

de Assistência Social - Feas - para os fundos municipais de assistência social;”

Art.  … - O art.  9º da Lei  nº  12.262, de 23 de julho de 1996,  fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 9º - (…)

Parágrafo único - Os recursos do cofinanciamento a que se refere o inciso V do

“caput”, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão

ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrem as equipes de referência,

responsáveis pela organização e oferta dessas ações.”.”
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Sala das Reuniões, 26 de abril de 2011.

André Quintão

Justificação:  Defendemos  a  aprovação  dessa  emenda  por  traduzir  avanços  na

discussão e implantação da política pública de assistência social nos últimos 10 anos.

Destacamos, especialmente, a explicitação do cofinanciamento para o pagamento de

profissionais que integram o CadSuas, em consonância com a Lei Complementar nº

91/2006, que autoriza a destinação de recursos de fundo para despesas com pessoal

em caso de fundo que exerça função programática ou de transferência legal.

Assim, trazemos para o campo da normatização procedimentos importantes para o

fortalecimento  do  Suas  em  Minas  Gerais,  integrando,  de  forma  significativa,  a

consolidação de conquistas importantes desse processo.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 26/4/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Célio Moreira - Deiró Marra - Doutor Viana -

Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Hely

Tarqüínio -  João Vítor  Xavier -  Luiz Carlos Miranda -  Rômulo Veneroso -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses.
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Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h5min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, desconvocando a extraordinária de amanhã,

dia 27, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

amanhã,  dia  27,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já  anunciada,  e  para  a

extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 70/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana Estadual de Prevenção da Epidermólise Bolhosa.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Vem, agora, a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos dos art. 102, XI, “a”, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  70/2011  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Prevenção da Epidermólise Bolhosa, a ser realizada na primeira semana de março,

quando serão realizadas ações de saúde, campanhas de conscientização sobre a

doença e seu tratamento, atividades interativas e programas de incentivo à integração

dos responsáveis pelos cuidados com essa enfermidade. 

A denominação epidermólise bolhosa -  EB -  refere-se a grupo raro de doenças

cutâneas  hereditárias,  caracterizadas  por  pele  frágil,  na  qual  lesões  e  áreas  em

relevo,  que  geralmente  contêm  fluido  (vesículas),  desenvolvem-se  após  trauma

mínimo. Em algumas formas de EB, as membranas mucosas estão envolvidas. 

As  primeiras  manifestações  surgem ao nascimento  ou  logo  após,  em áreas  de

pressão  ou  trauma:  mãos,  pés,  joelhos,  cotovelos,  coxas.  Anemia  e  desnutrição
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podem  ser  decorrências  secundárias  dos  problemas  de  alimentação,  que  muitas

vezes se desenvolvem nesses pacientes, além das perdas que se dão pela pele.

Medidas gerais de  proteção a traumas cutâneos são curativos com antibióticos,

cuidados especiais com a higiene dos dentes, dietas pastosas e complementação

vitamínica, em vista das lesões das mucosas oral e esofágica e para o combate à

anemia. Nas salas de aula, no recreio, e até na vida profissional, devem-se tomar

todas as medidas e precauções, pelo indivíduo e por seus colegas e amigos, evitando

pontapés, empurrões, palmadas ou puxões.

Embora as lesões possam perpetuar-se,  algumas formas tendem a melhorar  na

puberdade,  e a complicação mais  frequente  e temida,  que deve ser  evitada,  é a

infecção das bolhas.

Essas informações básicas devem ser passadas à população, visando a contribuir

para sua conscientização e a consequente melhoria dos tratamentos e da qualidade

de vida dos enfermos.

Cabe destacar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade promover adequações necessárias ao projeto de lei

em  análise,  inclusive  substituir  o  termo “prevenção”  pelo  termo “conscientização”,

uma vez que a enfermidade é hereditária.

Diante dessas considerações, a pretensão do projeto de lei em análise é meritória e

deve ser acolhida por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 70/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 306/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  3.870/2009,  visa  declarar  de
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utilidade  pública  o  Centro  Espiritualista  Beneficente  Mestre  Gabriel,  Ensinos  de

Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta, com sede no

Município de Itabirito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 306/2011 pretende conceder o título de utilidade pública ao

Centro  Espiritualista  Beneficente  Mestre  Gabriel,  Ensinos  de  Salomão,  Soberana

União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta, com sede no Município de Itabirito,

entidade definida, no art. 3º de seu estatuto, como espiritual de âmbito internacional,

de atuação beneficente, filantrópica, científica, cultural, recreativa e socioreligiosa. 

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina,  em  seu  art.  1º,  que  podem  ser  declaradas  de  utilidade  pública  as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente à coletividade.

Importante esclarecer que o título de utilidade pública é uma aliança que o Estado

faz com as entidades particulares que prestam serviços necessários à comunidade,

como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção

da educação e da cultura.

Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem distinções de

raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro como finalidade, por isso

são merecedoras do destaque e apoio do poder público.

Cabe lembrar  que a Constituição da República,  no  inciso  I  do art.  19,  impõe a

separação  entre  instituições  governamentais  e  religiosas  ao  vedar  aos  entes

federativos “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes

o  funcionamento  ou  manter  com  eles  ou  seus  representantes  relações  de

dependência ou aliança”.

Portanto,  ressalvada  a  inter-relação  de  interesse  público  de  autoridades
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governamentais  e  religiosas,  na  forma  da  lei,  o  texto  constitucional  consagra  o

princípio da separação entre Estado e religião, tendo em vista garantir a liberdade de

crença, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no inciso VI do art. 5º

da Carta Magna.

Cabe ressaltar que o estatuto constitutivo da instituição em análise estabelece que

seu objetivo é perpetuar a real doutrina ensinada pelo Mestre Geral José Gabriel da

Costa  (art.  1º)  por  meio  de  reuniões  semanais  e  da  ingestão,  para  efeito  de

concentração mental,  do  chá vegetal  Hoasca (art.  3º),  atribuindo à  administração

geral  da  instituição  a  competência  para  fiscalizar,  orientar  e  supervisionar  as

atividades do Centro Geral, a fim de que os trabalhos permaneçam dentro de sua

doutrina religiosa (art. 7º).

Em decorrência de sua caracterização claramente religiosa, declarar de utilidade

pública  o  Centro  Espiritualista  Beneficente  Mestre  Gabriel,  Ensinos  de  Salomão,

Soberana União do Vegetal,  Ordem Maçônica Lupunamanta contraria os preceitos

constitucionais  que  impõem  a  tolerância  religiosa  e  a  proibição  de  o  Estado

estabelecer  aliança  com  instituições  que  têm  como  objetivo  a  propagação  de

doutrinas sagradas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 306/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Bruno Siqueira (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 527/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.939/2010, tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais  de Formoso, com sede no

Município de Formoso.

Publicada  no  "Diário  do  Legislativo"  de  3/3/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às



1701
____________________________________________________________________________

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem  agora  a  este  órgão colegiado para  a  análise  preliminar  de  seus  aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  527/2011  tem como objetivo  conceder  o  título  de  utilidade

pública ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso, com sede no Município

de  Formoso,  entidade  sindical  constituída  para  fins  de  estudo,  coordenação,

proteção, representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais

dos trabalhadores da agricultura.

Inicialmente, cabe esclarecer que a concessão do título de utilidade pública tem por

fundamento teórico o entendimento de que se trata de um meio utilizado pelo governo

para  apoiar  entidades  privadas  que  prestam  serviços  necessários  à  coletividade,

como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção

da educação e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços

devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria, atendendo ao

público em geral, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, e não

tendo o lucro por finalidade. Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do

governo. 

O  título  é  concedido,  a  princípio,  a  entidades  que  desenvolvam  algum  serviço

considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre esse e a iniciativa

privada. Deve ser considerada de utilidade pública a entidade que promova ações de

relevância pública visando ao bem-estar da população, de forma direta, buscando

atingir  o  maior  número  de  beneficiários,  em colaboração com o  poder  público  na

busca de seus objetivos de cunho social.

Um  sindicato  tem  como  finalidade  básica,  segundo  o  inciso  III  do  art.  8º  da

Constituição da República, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais

da  categoria  que  representa,  inclusive  em  questões  judiciais  ou  administrativas.

Quando presta serviços de assistência, fica restrito a seus filiados. Em decorrência

disso,  o atendimento oferecido não beneficia  a população de forma generalizada,

nem o sindicato está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão.
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Ressaltamos ainda que a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública estadual, estabelece, em seu art. 1º, que podem ser declaradas de

utilidade pública as entidades constituídas como associação ou fundação com o fim

exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

O sindicato é constituído como associação civil em sentido lato, pois o registro no

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas apenas lhe atribui personalidade jurídica.

Para admiti-lo oficialmente como sindicato, o inciso I do art. 8º da Carta Magna exige

seu  registro  no  órgão competente,  assim  considerado  o  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego,  conforme  determinado  pela  Portaria  nº  343,  de  2000,  que  disciplina  o

pedido de registro sindical.

Consequentemente,  a entidade não pode ser  considerada como associação em

sentido  restrito,  principalmente,  por  estar  submetida às  normas trabalhistas  e não

apenas às leis civis, como as associações consideradas pela Lei nº 12.972, de 1998.

É nas normas do Direito do Trabalho, especificamente na Consolidação das Leis do

Trabalho – Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 – que se encontram os dispositivos sobre a

estruturação, a administração e o funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de utilidade pública do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Formoso contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida

entre  aquelas  beneficiadas  pela  Lei  nº  12.972,  de  1998,  nem  identificada  com  o

conceito de utilidade pública.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 527/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 762/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.343/2010, tem por objetivo acrescentar os
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arts. 1o-A e 1o-B à Lei no 17.591, de 2008, que institui a Semana de Prevenção de

Distúrbios Alimentares. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  Lei  no 17.591,  de  2008,  institui  a  Semana  de  Prevenção  de  Distúrbios

Alimentares,  a  ser  realizada,  anualmente,  na  terceira  semana  do  mês  de  julho,

ocasião em que o poder público deverá promover atendimentos, exames, palestras e

outras atividades que visem à conscientização da população quanto aos riscos de

desenvolvimento  da  anorexia,  da  bulimia,  da  obesidade  e  de  outros  distúrbios

alimentares.

O  Projeto  de  Lei  nº  762/2011  tem  como  finalidade  acrescentar  dispositivos  à

referida lei, para estabelecer os objetivos que as atividades desenvolvidas deverão

cumprir,  bem  como  as  diretrizes  que  deverão  ser  observadas  quando  de  sua

realização. 

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  proteção  da  saúde,  matéria  em  apreço,

enquadra-se na competência comum de todas as entidades federadas, cabendo aos

Estados  membros  não  apenas  legislar  sobre  o  tema,  mas  também  praticar  atos

concretos voltados para a defesa da saúde, conforme se infere do disposto no art. 23,

II, da Constituição da República. Dessa forma, a competência do Estado para regular

a  matéria  pode  ser  exercida  tanto  pela  via  legislativa,  ao  estabelecer  comandos

gerais  e  abstratos  que  vincularão  as  ações  do  Poder  Executivo,  como  pela  via

administrativa, de concreção e aplicação dos preceitos legais preexistentes. 

Cabe ressaltar que Constituição da República, em seu art. 2o, estabelece que “são

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e

o  Judiciário”.  Dessa forma,  o constituinte estabeleceu funções para  cada um dos

Poderes, atribuindo-lhes competências próprias, sem, contudo, caracterizá-las com

exclusividade.  Na divisão das tarefas  estatais,  cabe ao Poder  Executivo a função
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típica de praticar os atos de administração pública. Esses, por sua vez, pautam-se por

normas de direito público que estabelecem parâmetros cuja observância é obrigatória

na condução das políticas públicas. 

No caso em análise, o projeto pretende instituir parâmetros a serem observados na

realização da Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, instituída por meio da

Lei  no 17.591,  de  2008.  Nada  impede  que  o  parlamentar  deflagre  o  processo

legislativo, uma vez que não existe norma constitucional instituidora de reserva de

iniciativa em relação à matéria objeto da proposição, além do fato de que, nesses

moldes, a norma busca apenas instituir os objetivos e as diretrizes norteadores da

ação estatal.

Com  efeito,  a  atividade  legislativa  deve  operar  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade, não podendo ir a ponto de minudenciar a ação administrativa, pois isso

seria invadir o campo de atuação institucional do Executivo. Da mesma forma, não

pode  o  legislador  enviar  comandos  a  esse  Poder,  o  que  configura  violação  ao

princípio da separação dos Poderes. Contudo, esse não é o caso da proposição em

exame,  ficando  claro  que  seu  objetivo  consiste  simplesmente  na  fixação  de

parâmetros para a realização de atividade já instituída pela lei. 

Nessa linha de raciocínio, propomos a supressão do dispositivo da proposição que

determina os temas a serem debatidos durante as palestras e debates, previstos no

parágrafo único do art.  1º da Lei  nº 17.591,  de 2008,  a fim de permitir  que seus

organizadores se utilizem da ocasião para os assuntos de maior relevância à época.

Para tanto, apresentamos ao final  deste parecer o Substitutivo nº 1,  que também

promove adequações do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 762/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, que institui

a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  acrescentados  à  Lei  nº  17.591,  de  23  de  junho  de  2008,  os

seguintes dispositivos:
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“Art. 1º-A – São objetivos da semana de que trata esta lei: 

I – esclarecer sobre os riscos dos distúrbios alimentares; 

II  –  divulgar  a  multiplicidade  de  padrões  estéticos  existentes,  valorizando  as

diferenças étnicas; 

III – estimular a identificação dos distúrbios alimentares e a população de risco; 

IV  –  encaminhar  os  portadores  de  distúrbios  alimentares  para  atendimento

nutricional e psicológico;

VI  –  promover  estudos sobre  a situação nutricional  dos alunos  da  rede pública

estadual. 

Art.  1º-B  –  A Semana  de  Prevenção  de  Distúrbios  Alimentares  observará  as

seguintes diretrizes: 

I – integração das ações públicas e privadas voltadas à prevenção, ao diagnóstico e

ao tratamento das doenças associadas a distúrbios alimentares; 

II – estímulo à superação do conceito de um padrão de beleza único; 

III  –  busca  da  redução  do  número  de  pessoas  acometidas  por  patologias

decorrentes do excesso ou da insuficiência alimentar.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 816/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 674/2007, tem por objetivo instituir o Dia de

Conscientização sobre o Vitiligo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 816/2011 pretende instituir o dia 1º de outubro como Dia de

Conscientização sobre o Vitiligo, ocasião em que o Estado promoverá eventos que

visem a combater o preconceito e a mitificação relacionados com a doença. Prevê

que, incidindo a data no sábado ou no domingo, tais eventos serão transferidos para

a segunda-feira. Além disso, determina que o Estado poderá buscar parcerias junto a

entidades e profissionais multidisciplinares para a realização desses eventos.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  compete  privativamente  à  União

legislar  sobre os assuntos de interesse nacional,  indicados em seu art.  22; e aos

Municípios, o art. 30 reserva os assuntos de interesse local e a suplementação das

legislações federal e estadual no que couber. Ao Estado, o § 1º do art. 25 determina

que competem as matérias que não estejam reservadas aos demais membros da

Federação.

Como a instituição de data comemorativa  não se encontra relacionada entre os

temas reservados à União ou aos Municípios, infere-se que o Estado federado tem o

poder de legislar a esse respeito.

Com  referência  à  Constituição  mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos Chefes do Executivo,

do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento,  que,  em vista  disso,  não apresenta

vício quanto à iniciativa do processo legislativo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, há necessidade

de aprimoramentos, tanto de conteúdo quanto de forma, de acordo com a técnica

legislativa. Para resolver esses problemas, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido

ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 816/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Conscientização sobre o Vitiligo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica instituído o Dia de Conscientização sobre o Vitiligo, a ser realizado,

anualmente, no dia 1º de outubro.

§ 1º – O dia instituído por esta lei tem como objetivo combater o preconceito e a

mitificação suscitados por essa enfermidade.

§ 2º – Incidindo o dia 1º de outubro no sábado ou no domingo, os eventos a serem

realizados serão transferidos para o próximo dia útil.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 819/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 819/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 665/2007, tem por escopo seja instituída a

Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, em cumprimento do disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, 

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  819/2011  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre o  Tratamento da  Fibrose Cística,  ou  Mucoviscidose,  a  ser

realizada, anualmente, na primeira semana de setembro, quando o Estado promoverá

palestras  para  esclarecer  a  sociedade  sobre  a  enfermidade  e  incentivará  seu

tratamento, por meio de campanhas, podendo, para isso, estabelecer parceria com a

Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose – Amam.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência  legislativa  própria.  À  União  compete legislar  privativamente sobre  as
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matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição  da  República;  e  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua o art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25  do  referido  diploma.  É  a  chamada  competência  residual,  em  que  lhe  são

reservadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia  e  dos  titulares  do  Executivo,  do  Judiciário,  do  Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo relativamente à matéria.

Cabe destacar que a proposição possui inadequações, pois determina que o Estado

promoverá palestras, para as quais poderá fazer parceria com a entidade indicada.

Não cabe à  norma legal  indicar  as  atividades a  serem desenvolvidas pelo Poder

Executivo,  uma  vez  que  ao  Governador  compete  privativamente  a  direção  da

administração pública. Para sanar os problemas encontrados, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 819/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Fibrose Cística, a ser realizada, anualmente, na primeira semana de setembro. 

Parágrafo único – A semana de que trata esta lei tem como objetivos esclarecer a

sociedade sobre a fibrose cística e incentivar seu tratamento. 
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 820/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 820/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 667/2007, tem por escopo seja instituída a

Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  820/2011  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase, a ser realizada, anualmente, na

semana que inclua o dia 29 de outubro. Na ocasião, o Estado promoverá palestras

para esclarecer a sociedade sobre a psoríase e a artrite psoriática.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional,  relacionadas no art.  22 da Constituição da República; e, aos Municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o inciso I do art. 30.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
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pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Titulares  do Executivo,  do Judiciário,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela que ora examinamos. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do

processo legislativo. 

Embora  a  proposição  não  contenha  óbice  à  sua  tramitação  nesta  Casa,  ela

apresenta  algumas  impropriedades,  pois  indica  atividades  a  serem  desenvolvidas

pelo  Poder  Executivo,  matéria  inadequada  à  norma  jurídica,  uma  vez  que  ao

Governador  compete  privativamente  a  direção  da  administração  pública.  Em

decorrência disso, cumpre-nos apresentar, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 820/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Psoríase, a ser realizada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro. 

Parágrafo único – A data instituída por esta lei  tem como objetivos esclarecer a

sociedade sobre a psoríase, combater o preconceito e desmitificar essa enfermidade. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 822/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 822/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.081/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de
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utilidade  pública  a  Associação  Antialcoólica  Lar  Feliz,  com  sede no  Município  de

Santana do Jacaré.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  822/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Antialcoólica Lar Feliz, com sede no Município de Santana do Jacaré.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  Diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 822/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 830/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 830/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.085/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa, com sede no

Município de Lavras. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  830/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

entidade Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa, com sede no Município

de Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  Diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 6º, § 1º,

que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 34, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 830/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 842/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 3.489/2009, tem por escopo instituir a Semana

do Consumo Consciente.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 842/2011 tem por escopo seja instituída a Semana do Consumo

Consciente, a ser comemorada anualmente na semana que contenha o dia 15 de

março, ocasião em que serão promovidas atividades educativas para sensibilizar a

sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo

sustentável.

A República Federativa do Brasil  caracteriza-se pela repartição de competências

entre  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  todos  dotados  de

autonomia  política,  administrativa e financeira,  desfrutando competência  legislativa

própria.  À  União  compete  legislar  privativamente  sobre  as  matérias  em  que

predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República;

e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu art. 30,

I.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do art.  25 da

referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo

da União nem do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados
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componentes  do  sistema  federativo.  Ademais,  o  art.  66  da  Carta  mineira,  ao

enumerar as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares

dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,

não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro

deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo.

É importante observar que já existem no Estado leis que tratam da matéria em

questão. 

Com efeito, a Lei no 12.327, de 1996, institui a Semana de Defesa do Consumidor, a

ser  comemorada  anualmente  nos  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública

estadual,  na  semana em que estiver  contido  o  dia  11 de  março.  Determina que,

durante essa semana, sejam realizados, entre outros eventos, debates em sala de

aula  e  extraclasses,  envolvendo  diversas  correntes  e  opiniões  sobre  o  tema;

trabalhos escolares que estimulem o  educando a aprofundar  seus  conhecimentos

sobre as relações de consumo; feiras, festivais e outras atividades capazes de atrair o

interesse da comunidade escolar para a proteção e a defesa do consumidor.

Por  outro lado,  a Lei no 13.136,  de 1999,  institui  o  Dia da Dona de Casa e do

Consumidor de Minas Gerais, a ser comemorado no dia 13 de setembro.

Não  nos  parece  razoável,  tampouco  necessário,  que  seja  instituída  nova  data

comemorativa dedicada ao mesmo tema; contudo, como a proposição em análise

trata de aspectos relevantes atinentes à matéria,  propomos a alteração da Lei  no

13.136, que institui o Dia do Consumidor no Estado, determinando, nos termos do

projeto, que nessa data sejam promovidas atividades educativas para sensibilizar a

sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo

sustentável.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto  de  Lei  no 842/2011 na forma do Substitutivo  no 1,  a  seguir

apresentado

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei no 13.136, de 12 de janeiro de 1999, que institui o Dia do Consumidor

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1o da Lei no 13.136, de 12 de janeiro de 1999,

com a redação dada pela Lei nº 15.417, de 21 de dezembro de 2004, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 1o – (...)

Parágrafo único – No dia a que se refere o “caput” deste artigo, serão promovidas

atividades  educativas  para  sensibilizar  a  sociedade  sobre  a  importância  do  uso

consciente do dinheiro e do consumo sustentável.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 870/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.045/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação da Comunidade de São José, com sede no Município

de Esmeraldas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  870/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação da Comunidade de São José, com sede no Município de Esmeraldas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de



1716
____________________________________________________________________________

um  ano  e  sua  Diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 2º, § 1o,  determina que

seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remunerados; e o art. 30 dispõe

que,  em  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 870/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 875/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.503/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Águas Novas, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  875/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Águas Novas, com sede no Município de Ipatinga. 

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 42 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

obras assistenciais ou  doado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública sediada

no Município de Ipatinga; e o art. 43 veda a remuneração de seus Conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 875/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

 PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 887/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.019/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  887/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  Diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se  que,  no  art.  4º  do  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  veda  a

remuneração de seus Diretores e associados; e o § 3º estabelece que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 887/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 196/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 196/2011, resultante do

desarquivamento do 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.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição o Projeto de Lei nº 337/2011, do Deputado Fred Costa, que

torna obrigatória a apresentação do Cartão ou da Caderneta de Saúde da Criança

para matrícula na rede pública estadual de ensino, e o Projeto de Lei nº 591/2011, do

Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  apresentação  do  Cartão  da

Criança ou da Caderneta de Saúde da Criança em escola pública ou privada do

sistema estadual de ensino.

Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja
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emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise pretende condicionar a matrícula das crianças na rede

pública de ensino à apresentação da sua Caderneta de Saúde. O art. 1º, § 2º, do

projeto dispõe que as crianças deverão cumprir o calendário básico de vacinação, e o

art. 3º prevê que a fiscalização do cumprimento do disposto no projeto, caso venha a

prosperar e se transformar em lei, ficará a cargo dos conselhos tutelares. O objetivo

do autor é aumentar o número de vacinações entre as crianças em idade escolar. 

A Caderneta de Saúde da Criança, importante documento de acompanhamento da

saúde da criança de até 10 anos de idade, foi instituída em 2005 pela Portaria nº

1.058, do Ministério da Saúde, para substituir o Cartão da Criança, documento que

era distribuído apenas a crianças menores de 7 anos usuárias do serviço público de

saúde. A Caderneta, além de conter mais informações do que o documento anterior, é

garantida a todas as crianças nascidas em instituições públicas ou privadas.

A primeira  parte  da  Caderneta  é  dedicada  a  quem  cuida  da  criança  e  contém

informações e orientações. Além disso, apresenta os direitos da criança e dos pais,

orientações sobre o registro de nascimento, amamentação e alimentação saudável,

vacinação,  crescimento  e  desenvolvimento,  sinais  de  perigo  de  doenças  graves,

prevenção de acidentes e violências, etc.

Já a segunda parte da Caderneta é destinada aos profissionais  de saúde,  com

espaço para registro de informações importantes relacionadas à saúde da criança.

Contém,  também,  os  gráficos  de  crescimento,  instrumento  de  vigilância  do

desenvolvimento  e  tabelas  para  registros  das  vacinas  aplicadas,  segundo o

Calendário Básico de Vacinação da Criança.

Trata-se,  portanto,  de um importante  instrumento de vigilância da  saúde,  sendo

considerada  ação-eixo  na  atenção  primária  à  saúde.  Além  de  possibilitar  o

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento de crianças de até 10 anos,

o documento permite a avaliação constante do estado vacinal e visa garantir a saúde

integral da criança e a redução da morbimortalidade na infância. Acima dos 10 anos

de idade, a Caderneta a ser utilizada é a Caderneta de Saúde do Adolescente.
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As  famílias  devem  se  apropriar  da  Caderneta  de  Saúde  da  Criança,  podendo,

assim, acompanhar o cuidado integral com a criança e garantir os seus direitos. Para

isso,  é  fundamental  que  o  documento  seja  corretamente  preenchido  pelos

profissionais de saúde. Além disso, é importante que todos aqueles que cuidam da

população infantil, seja nas unidades de educação infantil ou em outras instituições,

seja nas próprias famílias, observem as informações contidas na Caderneta para o

efetivo  acompanhamento  da  saúde  da  criança.  Essa  ferramenta  deve  ainda

intermediar o diálogo entre os familiares da criança e os profissionais de saúde.

Por essas razões, o gestor federal do Sistema Único de Saúde – SUS – recomenda

que os pais sempre levem o documento nas consultas ou vacinações dos filhos para

que o profissional de saúde faça as anotações devidas. Recomenda, ainda, que as

crianças que possuem o Cartão da Criança devem mantê-lo até que seja substituído

pela Caderneta.

O Ministério da Saúde avalia a possibilidade de transformar a Caderneta de Saúde

em Passaporte da Cidadania, documento da criança que seria utilizado na matrícula

da escola, mas não há informações de que seja prevista a apresentação obrigatória

desse passaporte no ato da matrícula.

É importante esclarecer que a Constituição Federal, no art. 205, estabelece que a

educação é direito de todos e dever do Estado. Além disso, a Lei Federal nº 9.394, de

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, prevê, no

art. 4º, que é dever do Estado garantir ensino fundamental obrigatório e gratuito. Já o

art. 5º da LDB dispõe que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo

de  qualquer  cidadão.  A garantia  do  ensino  fundamental  obrigatório  está  prevista

também no Plano Nacional  de Educação – PNE –,  aprovado pela Lei  Federal  nº

10.172, de 2001, como um de seus objetivos.

Entendemos que exigências  como a preconizada no projeto ferem os princípios

constitucionais e os que regem a legislação relativa à rede pública de ensino, pois

contrariam a lógica do sistema no que diz respeito à obrigatoriedade de ensino e à

universalidade de acesso, uma vez que impediriam a matrícula das crianças que não

dispusessem da Caderneta.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  substitutivo  mantendo  a
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obrigatoriedade da apresentação da Caderneta ou do Cartão da Criança no ato da

matrícula, mas permitindo que a matrícula seja feita mesmo sem a apresentação do

documento. O parágrafo único do art. 1º do substitutivo prevê que, na hipótese de o

Cartão ou a Caderneta não serem apresentados pelos pais ou responsáveis no ato

da matrícula nas escolas da rede pública estadual ou de as anotações constantes do

documento estarem desatualizadas, a escola deverá comunicar o fato ao Conselho

Tutelar. 

Não concordamos nem com o projeto original nem com a modificação sugerida por

aquela  Comissão.  Entendemos  que a  apresentação da Caderneta  de  Saúde não

pode ser obrigatória,  seja na rede pública de saúde,  seja na de ensino.  Contudo,

como a manutenção desse documento pode contribuir para os pais monitorarem os

cuidados com a saúde de seus filhos, julgamos que a escola deveria solicitar que a

Caderneta fosse apresentada no ato da matrícula. Constituir-se-á, assim, importante

medida de cooperação do Sistema Estadual de Educação com a saúde pública, uma

vez que a orientação dada pelas escolas aos pais de alunos com até 10 anos de

idade contribuirá para a proteção da sua saúde e, consequentemente, para o seu

bom desenvolvimento.

Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2, facultando às

escolas  solicitarem  o  Cartão  da  Criança  ou  Caderneta  de  Saúde  da  Criança  no

momento da matrícula, bem como orientarem os pais sobre a importância de manter

esses documentos atualizados e de observar o calendário de vacinação.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão

também deve se manifestar  sobre as proposições anexadas.  O Projeto de Lei  nº

337/2011 tem  o  mesmo teor  do  Substitutivo  nº  1  apresentado pela  Comissão de

Constituição e Justiça, na legislatura passada, ao Projeto de Lei nº 2.429/2008, que

deu  origem  ao  projeto  sob  análise.  Já  o  Projeto  de  Lei  nº  591/2011  apresenta

conteúdo idêntico ao Substitutivo nº 2 apresentado pela Comissão de Saúde, também

na legislatura passada, ao Projeto de Lei nº 2.429/2008. Entendemos ser esta última

a melhor forma de aprovação da matéria em análise, merecendo um único reparo

quanto à idade dos alunos que poderão ter a Caderneta solicitada pela escola, uma

vez que o referido documento é garantido a crianças de até 10 anos.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 196/2011,  no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da

Criança em escola pública ou privada do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação poderão

solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que apresentem o Cartão da

Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo único – Se o documento a que se refere o “caput” estiver desatualizado,

a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a

saúde de seu filho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 245/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.660/2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

as empresas de telefonia fixa e móvel disponibilizarem, em suas páginas iniciais na

internet,  ‘links’ direcionados  com  os  valores  das  tarifas  praticadas  pelos  serviços

prestados”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a proposta distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise já foi apreciada por esta Comissão quando do trâmite do

Projeto de Lei nº 4.660/2010, cujo estudo é acolhido por este relator, uma vez que

não ocorreu nenhuma alteração de ordem constitucional que propiciasse uma nova

interpretação da matéria.  Sendo assim, transcrevemos o parecer  emitido por esta

Comissão quando da apreciação da proposta então desarquivada: 

“O  projeto  de  lei  em  análise  está  em  plena  consonância  com  os  princípios

norteadores das relações de consumo - constantes na Lei nº 8.078, de 11/9/2010, que

contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, notadamente no que diz

respeito  ao  direito  à  informação,  que  deve  ser  assegurado aos  destinatários  dos

serviços. Com efeito, a proposta pretende facilitar o acesso dos consumidores aos

valores das tarifas telefônicas das diversas operadoras dos serviços de telefonia as

quais atuam no Estado. Em que pese ao legítimo direito que os assinantes e usuários

de telefones têm à transparência nas relações de consumo, esta Casa não detém a

atribuição  de  legislar  sobre  a  matéria.  O  art.  21,  inciso  XI,  da  Constituição  da

República  estabelece  a  competência  da  União  para  ‘explorar,  diretamente  ou

mediante autorização,  concessão ou permissão,  os  serviços de telecomunicações,

nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um

órgão regulador e outros aspectos institucionais’.’ Nesse sentido,  foi  editada a Lei

Federal  nº  9.472,  em  16/7/97,  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de

telecomunicações  e  cria  o  órgão  regulador,  qual  seja  a  Agência  Nacional  de

Telecomunicações  -  Anatel.  Esta,  por  sua  vez,  editou  resoluções  disciplinando  a

prestação dos serviços de telefonia em todo o País, no pleno exercício do seu poder

regulamentar, conferido pela lei que a instituiu. Esta a razão de o Supremo Tribunal

Federal,  em reiteradas oportunidades, suspender a vigência de leis estaduais que

versam  sobre  os  serviços  de  telecomunicações,  valendo  transcrever,  a  título  de

exemplo,  o  seguinte  julgado:  “Inconstitucionalidade.  Ação  direta.  Lei  Distrital  nº

3.426/2004.  Serviço  público.  Telecomunicações.  Telefonia  fixa.  Concessão.

Concessionárias.  Obrigação  de  discriminar  informações  na  fatura  de  cobrança.

Definição de ligação local. Disposições sobre ônus da prova, termo de adequação e

multa. Inadmissibilidade. Aparência de invasão de competência legislativa exclusiva
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da União. Ofensa aos arts. 21, XI, 22, IV e 175, § único, incs. I, II e III, da CF. Liminar

concedida. Precedentes. Votos vencidos. Aparenta inconstitucionalidade a lei distrital

que, regulando a prestação do serviço correspondente, imponha a concessionárias

de telefonia fixa obrigações na confecção das faturas e disponha sobre unidade de

tarifação, ônus da prova, termo de adequação às suas normas e aplicação de multas.

(ADI-MC 3.322, Re. Min. Cezar Peluso, DJ 19.12.2006)”. Diante da legislação e da

jurisprudência  colacionadas,  conclui-se  que  as  relações  entre  o  prestador  dos

serviços de telefonia e os usuários desses serviços são de competência da União, a

qual detém a condição de poder concedente”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 245/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Cássio Soares - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - André Quintão (voto contrário). 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 311/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Jr., resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.475/2009, “dispõe sobre a exigência do

diploma de jornalismo em concursos públicos no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  disposto  no

art.188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que

tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudança  constitucional

superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação  do  projeto,  ratificamos  o
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posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“A proposição em análise visa a exigir  a comprovação da formação superior em

Jornalismo para a prestação de concursos públicos para provimento de cargos de

Jornalista. 

Primeiramente,  consoante  o  art.  37,  inciso  I,  da  Constituição da  República,  “os

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham

os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. O

inciso II, por seu turno, estabelece que depende de prévia aprovação em concurso

público a investidura em cargos ou empregos públicos, ressalvadas as nomeações

para cargos em comissão.

Verifica-se, assim, que os requisitos para a prestação de concursos públicos devem

constar em lei, o que, a princípio, indicaria a correção do projeto de lei em tela. No

entanto,  há  aspectos  pertinentes  à  questão  a  serem  considerados,  os  quais

apontaremos a seguir.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF -, no Recurso Extraordinário nº

511.961,  decorrente  de  ação  civil  pública,  decidiu  pela  inconstitucionalidade  da

exigência de apresentação de diploma de jornalismo para o exercício da profissão,

uma vez que tal exigência contraria o princípio da liberdade de exercício profissional,

presente no art. 5º, XIII, da Constituição Federal.

Segundo, ainda, o entendimento do STF, o art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972,

de 1969, baixado durante o regime militar, o qual exige a apresentação do diploma de

curso superior registrado para o exercício da profissão de jornalista, já não encontra

guarida  no  atual  sistema  constitucional,  pois  constitui  violação  à  liberdade  de

expressão e de imprensa, princípios basilares da democracia.

Assim,  ao  pretender  exigir  a  apresentação  de  diploma  de  jornalismo  para  a

prestação de concursos públicos para provimento de cargos de Jornalista, o projeto

de lei em exame confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, implicando,

ainda, violação do princípio do acesso aos cargos públicos, uma vez que restringiria a

esfera de cidadãos que poderiam candidatar-se ao provimento do citado cargo”.
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Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 311/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 321/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do

desarquivamento do 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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constiticionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do projeto em análise já foi objeto de estudos desta Comissão,

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 3.813/2009. Como não ocorreu alteração de

ordem constitucional ou legal que pudesse alterar o entendimento sobre a proposta,

acolhemos, na íntegra, o parecer exarado naquela oportunidade, a seguir transcrito:

“A Lei nº 11.785, cujo conteúdo a proposta em análise pretende divulgar, alterou a

redação do § 3º do art.  54 da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de

Proteção e Defesa do Consumidor – CDC –, visando a assegurar um padrão mínimo

para o tamanho das letras nos contratos de adesão. Segundo a referida norma, os

contratos de adesão relativos às relações de consumo deverão ser redigidos com

caracteres ostensivos e legíveis,  e o tamanho da fonte não poderá ser inferior ao

corpo 12, para facilitar a compreensão do consumidor. Não é demais lembrar que o

CDC,  procurando dar  ênfase ao direito  do  consumidor  à  informação,  determinou,
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também, que qualquer cláusula contratual que implique em limitação de direitos deve

ser redigida com destaque, de modo a permitir  sua imediata e fácil  compreensão.

Complementando o leque de garantias relativas aos contratos dessa natureza, o CDC

estabeleceu,  ainda,  em  seu  art.  46:  ‘Os  contratos  que  regulam  as  relações  de

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance’. Observa-se

que a proposta em análise, ao prever  mecanismos para divulgação de um direito

assegurado ao elo fraco da cadeia de consumo, está em plena consonância com a

Política Nacional das Relações de Consumo, que visa a garantir a todos a devida

informação quanto aos direitos e deveres das partes comercialmente envolvidas no

negócio  jurídico.  O  Projeto  de  Lei  nº  2.838/2008,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  já

submetido ao crivo desta Comissão, possui conteúdo de natureza similar, na medida

em que obriga as instituições financeiras  que operem com financiamento,  crédito,

empréstimos e operações afins a afixar cartazes que contenham avisos informando a

garantia que tem o consumidor de liquidar antecipadamente o seu débito,  total ou

parcial, mediante a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos. Colhe-

se, do parecer emitido por esta Comissão relativamente àquela proposta, o seguinte

excerto, que bem se ajusta à questão em análise: ‘À primeira vista, pode parecer

antijurídica  a  elaboração  de lei  estadual  cuja  finalidade  é  divulgar,  por  parte  dos

destinatários  do  comando,  determinado  direito  do  consumidor  assegurado

explicitamente em norma federal. (...) A nosso ver, não se trata, pura e simplesmente,

de reprodução da legislação federal atinente à defesa do consumidor nem de norma

voltada  para  a  política  de  crédito,  e  sim  de  disposição que  assegura  o  direito  à

informação’.  Pode-se assegurar,  portanto, que a matéria insere-se no espectro de

prerrogativas desta Casa Legislativa, lembrando que a Constituição da República, em

seu art. 24, incisos V e VIII, atribui competência concorrente à União, aos Estados e

ao Distrito  Federal  para legislar  sobre  produção,  consumo e responsabilidade por

dano  ao  consumidor.  Conforme  enfatizado  anteriormente,  o  autor  da  proposta

pretende  divulgar  os  direitos  dos  consumidores  relativos  a  elementos  que  dizem

respeito  aos  contratos  de  adesão,  instituindo,  portanto,  norma  de  conteúdo
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suplementar  à  lei  federal  existente,  que  obriga  a  redação  dos  contratos  com

caracteres  de  padrão  mínimo  correspondente  a  12.  Não  existe,  por  outro  lado,

vedação a que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez

que a matéria  não se insere entre aquelas  constantes no art.  66 da  Constituição

mineira.  Lembramos,  por  último,  que  a  competência  desta  Comissão  limita-se  à

análise da matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, devendo o

mérito  da  proposição ser  avaliado pelas  demais  comissões  a  que  foi  distribuída,

notadamente no que diz respeito aos destinatários da norma, aos métodos utilizados

para  sua  divulgação  e  às  penalidades  atribuídas  àqueles  que  descumprirem  os

comandos nela insculpidos”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 321/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 416/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.535/2008,  “dispõe  sobre  os  serviços

telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta constante do projeto em tela já foi analisada por esta Comissão quando

do trâmite do Projeto de Lei  nº  2.535/2008.  Como não houve nenhuma alteração

constitucional ou legal para conferir novo entendimento sobre a matéria, acolhemos,

na íntegra, o parecer exarado naquela oportunidade, conforme transcrito a seguir: “A
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proposta em apreço pretende disciplinar os serviços de atendimento ao consumidor

por  via  telefônica,  mais  conhecidos  como SACs,  assegurando-se  aos  usuários  o

direito  de  conhecimento  prévio  do  tempo  estimado  de  espera,  que  não  poderá

exceder  15  minutos.  Prevê,  ainda,  a  punição  dos  infratores  com  as  penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor – CDC. Ao justificar a formulação do projeto, o autor enfatiza o enorme

desgaste, a perda de tempo e de dinheiro a que o consumidor se sujeita quando opta

pelo contato telefônico. A verdade é que o atendimento por meio dos SACs já se

tornou objeto de troça e regularmente é abordado nos quadros de humor veiculados

pela  televisão  brasileira  e  também  pelos  meios  eletrônicos,  em  face  da  total

inobservância  dos  padrões  mínimos  de  respeito  ao  consumidor.  Esse  estado  de

coisas,  a  propósito,  tem  motivado  a  formulação,  em  todo  o  País,  de  propostas

similares  ao  projeto  em  análise,  culminando  com  o  acolhimento  da  ideia  pelo

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da

Justiça, que colheu sugestões, em todo o Brasil, para a regulamentação dos serviços.

Nesse contexto veio a ser editado o Decreto Federal nº 6.523, de 31/7/2008, fixando

normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – feito por telefone,

para  proteger  o  consumidor  das  práticas  abusivas  ou  ilegais  impostas  pelos

fornecedores. Ocorre que o mencionado decreto disciplinou apenas e exclusivamente

os  serviços  regulados  pelo  poder  público  federal,  entre  eles  o  fornecimento  de

energia  elétrica,  a  telefonia,  os  serviços  bancários,  entre  outros.  Remanescem,

portanto,  sem nenhum regulamento,  os  demais serviços,  prestados especialmente

pelas  organizações  privadas  e  que  também  exaurem  o  consumidor  quando  este

necessita obter informações ou mesmo promover  a rescisão de algum contrato.  A

defesa  do  consumidor  encontra-se  entre  os  direitos  e  as  garantias  fundamentais

conferidas ao cidadão brasileiro pela Constituição da República, sendo certo que a

edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC - teve, exatamente, o

propósito  de  tornar  mais  harmônicas  as  relações  entre  os  fornecedores  e  os

consumidores.  Essa harmonia,  no entanto,  deixa a desejar quanto  ao aspecto do

direito  à  informação.  O  CDC erigiu  a transparência  como princípio  norteador  das
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relações de consumo, procurando garantir, em vários dos seus dispositivos, o direito

à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme se

verifica, especialmente, na norma constante no art. 6º, III, do diploma em comento. A

matéria em tela encontra-se inserida na Constituição da República entre aquelas cuja

competência para legislar é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal

(art.  24,  V,  VII).  Pelas razões expendidas, entendemos pertinente a aprovação da

proposta  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentamos  na  conclusão  deste

parecer,  não  só  para  excluir  dos  comandos  insculpidos  na  norma  os  serviços

regulados pelo poder público federal,  os quais já se encontram disciplinados, mas

também para melhor adequar o projeto à técnica legislativa”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 416/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o serviço telefônico de atendimento ao consumidor – SAC – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – O fornecedor que utiliza sistema telefônico ou eletrônico de atendimento ao

consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início da ligação, a

previsão do tempo de espera para atendimento. 

Parágrafo único – O tempo de espera a que se refere o “caput” deste artigo não

poderá exceder um minuto.

Art.  2º  –  O disposto  nesta lei  não se aplica  aos  serviços regulados pelo poder

público federal. 

Art.  3º  – O descumprimento do comando previsto  nesta lei  sujeita  o infrator  às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado Célio  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  438/2011 obriga  os

serviços de registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas a afixarem,

em local visível, cartaz informando sobre a isenção do pagamento de emolumentos

prevista nas Leis nºs 12.461, de 1997, e 13.643, de 2000.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Administração Pública,

que opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento obriga os serviços de registro de títulos e documentos e

civil  de  pessoas  jurídicas  a afixarem, em  local  visível,  cartaz informando sobre a

isenção do pagamento de emolumentos prevista nas Leis nºs  12.461, de 1997,  e

13.643, de 2000.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  do  projeto,  não  apresentando  ele

nenhum vício de inconstitucionalidade de natureza formal. Informou que o Tribunal de

Justiça  do  Estado  se  manifestou  favoravelmente  à  aprovação  da  proposição  em

estudo. Esclareceu que os serviços notariais e de registro são executados em caráter

privado, por delegação do poder público, no caso o Poder Executivo Estadual, e que

este pode fixar normas que aperfeiçoam a dinâmica desses serviços, no seu âmbito

de competência. Finalizou comentando que a afixação de cartazes apenas confere

mais efetividade à legislação citada, por meio da divulgação da informação sobre a

isenção do pagamento de emolumentos. Apresentou o Substitutivo nº 1 tendo em

vista o princípio da consolidação das normas jurídicas e para criar  a hipótese de

cominação de multa, no caso de descumprimento da norma.
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A Comissão  de  Administração  Pública  entendeu  que  o  projeto  se  constitui  em

medida de proteção aos usuários dos serviços cartorários, que, nos termos da Lei

Federal  nº  8.078,  de  1990,  conhecida  como  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor, têm direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços

prestados, com as especificações o mais completas possível. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto os custos gerados não são transferidos para o Estado, uma vez

que  a  proposição  trata  de  serviços  privados.  Desse  modo  não  há  geração  de

despesas para o Estado, e o projeto em epígrafe não fere a Lei de Responsabilidade

Fiscal. 

Esta Comissão entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em

tela são carregadas de relevante significado social e que, por todas essas razões, o

projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 438/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  e  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 449/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  185/2007,  dispõe  sobre  a

realização de vasectomia e ligadura de trompas pela rede pública hospitalar.

Publicada em 26/2/2011, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição

e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei sob análise determina que 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 nas seguintes situações: quando o interessado for

civilmente capaz; possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; tiver, pelo menos,

um filho e apresentar a anuência do cônjuge, por escrito, quando for casado.

Cumpre dizer  que proposições idênticas tramitaram nesta Casa nas legislaturas

anteriores, sob os números 56/2003 e 185/2007. Em ambos os casos, a Comissão de

Constituição  e  Justiça  apreciou  a  matéria  de  forma  detalhada,  no  exercício  do

controle de constitucionalidade preventivo. Como não houve alteração constitucional

que acarretasse nova interpretação da matéria, reproduzimos a linha argumentativa

então utilizada.

“O art.  226,  § 7º,  da Constituição da República estabelece que o planejamento

familiar é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade

responsável, sendo resultado de livre decisão do casal. De acordo com o comando

constitucional, ao Estado compete propiciar recursos educacionais e científicos para o

exercício do direito ao planejamento familiar.

Em virtude de uma intensa mobilização de entidades representativas de movimento

de mulheres e da área de saúde e ainda, o relatório emitido em 1993 pela Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, instaurada para examinar a

incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, foi editada a Lei Federal

nº 9.263, de 1996, que regulamenta o § 7º do art. 226 da Carta Magna.

O mencionado Diploma Legal, nos seus arts. 1º e 4º, estatui que o planejamento

familiar  é  direito  de  todo  cidadão,  sendo  orientado  por  ações  preventivas  e

educativas, visando à garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e

técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. De acordo com seu art. 5º, é

dever do Estado, por meio do SUS, em associação, no que couber, com as instâncias

componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos,

educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento

familiar.

Preceitua  o  art.  10  da  mencionada  lei  federal  que  somente  é  permitida  a
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esterilização  voluntária  nas  seguintes  situações:  “em  homens  e  mulheres  com

capacidade civil  plena e maiores de 25 anos de idade, ou, pelo menos, com dois

filhos  vivos,  desde  que  observado  o  prazo  de  60  dias  entre  a  manifestação  da

vontade  e  o  ato  cirúrgico,  período no  qual  será  propiciado à  pessoa  interessada

acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe

multidisciplinar, visando a desencorajar a esterilização precoce;” e nos casos de “risco

à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito

e assinado por dois médicos”.

O § 1º desse mesmo artigo dispõe, ainda, que “é condição para que se realize a

esterilização o registro de expressa manifestação de vontade em documento escrito e

firmado,  após  a  informação  a  respeito  dos  riscos  da  cirurgia,  possíveis  efeitos

colaterais, dificuldades de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes”.

O § 2º desse artigo veda, também, a esterilização cirúrgica em mulher durante os

períodos  de parto  ou  aborto,  exceto  nos  casos  de  comprovada  necessidade,  em

virtude de a mulher já haver sido submetida a sucessivas cesarianas. Além disso, na

vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso

de ambos os cônjuges (§ 5º do art. 10 da lei citada).

Em Minas Gerais, a Lei nº 11.335, de 1993, em seu art. 1º, estabelece que o Estado

é obrigado a promover a assistência integral à saúde reprodutiva da mulher  e do

homem,  mediante  a  adoção  de  ações  médicas  e  educativas  que  compreendem,

principalmente, o apoio ao planejamento familiar. A norma estadual obriga, ainda, o

poder público a manter as condições que assegurem o cumprimento do disposto no

art. 1º. (...)

Verifica-se, portanto, que as cirurgias para esterilização já são atualmente cobertas

pelo  SUS,  conforme se depreende  da  leitura  da  lei  federal  destacada,  a  qual  se

projeta como lei nacional e norma geral da União, tendo em vista o disposto nos §§ 1º

e 2º do art. 24 da Constituição da República, que relaciona a defesa da saúde, a

proteção  à  infância  e  a  educação  como  matérias  de  competência  legislativa

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Desse modo, a proposição em exame não inova o ordenamento jurídico.

Ademais,  como ensina  a boa doutrina  do  Direito,  a lei,  no sentido estrito,  deve
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apresentar  três  atributos  essenciais,  que  são  a  abstração,  a  generalidade  e  a

novidade no mundo jurídico. Nesse passo,  diante da fundamentação apresentada,

constatamos que o projeto de lei em tela não atende ao conceito jurídico de lei “strictu

sensu”, pois lhe falta o requisito da novidade jurídica, fato que macula a proposição

do vício de antijuridicidade.”

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 449/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 452/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  190/2007,  dispõe  sobre  o

licenciamento e o uso de máquinas de diversões eletrônicas interativas “off-line” no

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva disciplinar o uso e a exploração dos equipamentos de

videoloteria  “off-line”  interativa.  Cumpre  salientar  que  proposições  idênticas

tramitaram nesta Casa nas duas legislaturas anteriores, tendo sido arquivadas a seu

final. Trata-se dos Projetos de Lei nºs 82/2003 e 190/2007. Em ambos os casos, esta

Comissão apreciou a matéria de forma detalhada, no exercício do controle preventivo

de  constitucionalidade.  Como não  houve  alteração  constitucional  que  acarretasse



1736
____________________________________________________________________________

nova interpretação da matéria, reproduzimos, nesta peça opinativa, a mesma linha

argumentativa utilizada na ocasião:

“O  projeto  objetiva  disciplinar  o  uso  e  a  exploração  dos  equipamentos  de

videoloteria ‘off-line’ interativa. Consoante dispõe o art.  2º do projeto, 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.’  Esses  equipamentos  são  vulgarmente

conhecidos como máquinas caça-níqueis.

A atividade de exploração de caça-níqueis tem suscitado intensas disputas judiciais,

com decisões tanto no sentido da apreensão dessas máquinas quanto no sentido de

sua liberação. Tal controvérsia acabou desaguando no Supremo Tribunal Federal, o

qual  decidiu  pela  cassação  das  liminares  autorizativas  do  funcionamento  desses

equipamentos, pronunciando-se, pois, pela ilicitude da atividade.

No  que  tange  à  competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  cumpre  invocar  o

disposto no art. 22, inciso XX, da Constituição da República, que atribui competência

privativa à União para legislar sobre ‘sistema de consórcios e sorteios’. Aos Estados

membros competiria tão somente a exploração dessas atividades, mas não o seu

disciplinamento jurídico. Decisão nesse sentido foi prolatada pelo Superior Tribunal de

Justiça, no recurso do Mandado de Segurança nº 6.308/MG, o qual invocou esse

dispositivo  constitucional  para  ratificar  o  julgado  do  Tribunal  de  Alçada  de  Minas

Gerais, que declarou inconstitucional uma lei do Município de Cordislândia que criara

um sistema de loteria em âmbito municipal. 

Em reforço à tese de que a matéria em exame se insere no domínio legiferante

privativo da União, deve-se aduzir o fato de que a autorização legal para a exploração

de jogos lotéricos constitui uma derrogação excepcional da norma penal, que tipifica a

exploração  de  jogos  de  azar  como  contravenção,  conforme  dispõe  o  art.  50,

combinado  com  o  art.  51,  do  Decreto-Lei  nº  3.688/41,  a  Lei  das  Contravenções

Penais. Confira-se a redação desses dispositivos:

‘Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao

público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:
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Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, estendendo-se os

efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local.

(...)

§ 3º - Consideram-se jogos de azar:

a)  o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da

sorte;

(...) 

Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:’.

Ora,  se  a  autorização  legal  para  a  atividade  lotérica  constitui  procedimento

excepcional derrogatório de norma penal, é forçoso reconhecer que a competência

para tal  autorização deve ser  privativa  da União,  pois  é esse o ente político que

detém a competência privativa para legislar sobre Direito Penal, conforme estabelece

o inciso I do art. 22 da Constituição da República.

Além da questão relativa à competência, questiona-se o enquadramento dos caça-

níqueis nas modalidades lotéricas, as quais, conquanto caracterizadoras de jogos que

dependem  fundamentalmente  da  sorte,  não  ostentam  a  nota  de  ilicitude,  por

encontrarem respaldo legal. Com efeito, a regra geral em nosso ordenamento é a da

proibição do jogo, salvo a modalidade lotérica instituída sob autorização legal.  Os

caça-níqueis,  como não são  jogos  lotéricos,  configuram  autênticos  jogos  de  azar

desprovidos  de  autorização  legal  e,  como tais,  constituem contravenção penal.  A

negativa da qualificação dos caça-níqueis como jogos lotéricos encontra arrimo no

conceito legal de loteria, contido no § 3º do art. 51 da Lei das Contravenções Penais,

vazado nos seguintes termos: ‘Considera-se loteria toda ocupação que, mediante a

distribuição de bilhete, listas, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender

de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza’.

Da  perspectiva  penal,  o  mencionado  dispositivo,  justamente  por  excepcionar

conduta ilícita, impõe que sua exegese se dê de maneira restritiva, razão pela qual

não há como subsumir no conceito legal de jogos lotéricos a modalidade de caça-

níquel.  É  esse  o  entendimento  esposado  pelo  ex-Procurador-Geral  da  República

Geraldo  Brindeiro,  em  parecer  que  instruiu  o  Processo  nº  1.814-1/260,  do  qual

transcrevemos o seguinte trecho: ‘Com efeito, o art. 26, § 1º, da Lei 8.212, de 21 de
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julho de 1991, versa sobre concursos de prognósticos, assim considerados ‘todos e

quaisquer  concursos  de  sorteios  de  números,  loterias,  apostas,  inclusive  as

realizadas  em reuniões hípicas’ (...)  entre  as  quais  não se  inserem,  em rigor,  as

máquinas  caça-níqueis.  Vale  aqui  elucidar:  a  regra,  no  ordenamento  jurídico

brasileiro, é a proibição do jogo. Assim dispõe o art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3

de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Exceções, somente por meio de

lei,  à  qual,  exatamente  por  encerrar  exceção,  não  se  emprestará  interpretação

extensiva, segundo princípio elementar de hermenêutica’. 

O ex-Ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, também teve ocasião de

se pronunciar sobre a matéria no julgamento do referido processo, quando, então,

afirmou que a admissão da licitude dos caça-níqueis, sem um exame mais acurado,

‘pode causar dano à ordem pública, considerada esta, conforme acima foi dito, como

ordem  jurídico-administrativa  e  ordem  jurídico-penal’.  Desse  modo,  o  então

Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de suspensão das liminares

que permitiam o restabelecimento das máquinas caça-níqueis. 

Não bastassem tais considerações, ressalte-se o fato de que o Estado não dispõe

de um aparato fiscalizatório que lhe permita controlar esses jogos, diversamente do

que  ocorre  em  relação  às  apostas  lotéricas,  as  quais  são  tradicionalmente

operacionalizadas mediante a extração de números sorteados. De fato, os sorteios

dos  bilhetes  são  públicos  e  válidos  para  a  generalidade  dos  apostadores,

circunstância que possibilita um efetivo controle estatal desses procedimentos. Já as

máquinas  de  diversões  eletrônicas  interativas,  ou  caça-níqueis,  como  a  própria

denominação sugere, exigem a interação entre o apostador e a máquina. Em face da

grande quantidade desses caça-níqueis  nos diversos  estabelecimentos comerciais

espalhados  pelo  Estado,  resultaria  praticamente  impossível  para  o  poder  público

proceder  a  uma  eficiente  fiscalização  dessa  atividade,  o  que  acarretaria  o

aparecimento e a multiplicação de máquinas clandestinas,  viciadas e previamente

programadas para lesar o apostador. Frise-se que foi exatamente essa a situação que

se  configurou  em  Minas  Gerais,  tornando  necessária  a  intervenção  do  Ministério

Público  do  Estado,  o  qual  impetrou  uma ação civil  pública  com vistas  a  coibir  a

exploração dessas  máquinas.  Sublinhe-se  que,  ao  empreender  tal  argumentação,
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esta Comissão não desborda dos limites do juízo de admissibilidade que lhe compete

emitir, pois trata-se de aferir se houve violação ao princípio da razoabilidade, o qual

se acha expressamente previsto na Constituição do Estado (art. 13) e implicitamente

contido na Constituição da República.

Com  efeito,  a  razoabilidade  pode  ser  entendida,  numa fórmula  sintética,  como

adequação de meios a fins. Desse modo, se o Estado pretende explorar modalidades

de apostas com o propósito de aumentar sua receita e financiar atividades sociais, é

razoável que o faça mediante a edição de bilhetes de apostas ou outras modalidades

lotéricas  autorizadas  legalmente.  Todavia,  a  exploração  de  caça-níqueis  para  a

consecução de tal fim configura alternativa totalmente desarrazoada, tendo em vista

os perniciosos efeitos antissociais que produz”. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 452/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Bruno Siqueira -  Cássio Soares -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 454/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  454/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  192/2007,  “dispõe  sobre  a

verificação dos procedimentos a serem adotados em caso de óbito”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. 

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  estabelecer  normas  referentes  a

procedimentos médicos a serem adotados quando da emissão de atestado de óbito.
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O projeto torna obrigatório o fornecimento, por hospitais, casas, postos e clínicas de

saúde,  públicos e particulares, de declaração de óbito em caso de morte natural,

tendo ou não havido  assistência  médica.  Prevê,  ainda,  que,  nos locais  onde não

exista o chamado Serviço de Verificação de Óbitos – SVO –, a declaração de óbito

será fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde mais próximo ao

local  da  ocorrência  do  evento  e  que,  em  caso  de  ausência  do  médico,  a

responsabilidade pelo fornecimento da declaração será de outro médico que resida

na localidade. No seu art. 3º, o projeto estabelece a forma como a declaração deverá

ser feita em casos em que o óbito tenha ocorrido com assistência médica. 

Segundo o autor da proposição, o projeto de lei tem o objetivo de desburocratizar e

desonerar os sistemas de saúde e de segurança pública, dispensando a necessidade

de se recorrer ao Instituto Médico Legal em casos simples de verificação de óbito. 

Em que pese a intenção do parlamentar de simplificar tais procedimentos, há que

se considerar que o atestado de óbito tem como finalidade não só a confirmação da

morte, mas também a definição da “causa mortis” e o atendimento dos interesses de

ordem legal e médico-sanitária, sendo usado, ainda, para confecção de estatísticas

nacionais  referentes  à  incidência  de  causa  de  mortes  no  País.  Produz,  assim,

diversos efeitos no mundo jurídico, notadamente nas esferas penal, previdenciária,

trabalhista e administrativa, devendo, pois, revestir-se do maior grau de confiabilidade

possível. Daí a razão de ser dos procedimentos que antecedem a sua expedição,

principalmente devido ao caráter de fé pública inerente a esse documento. 

Esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  questão  ao  analisar  proposições  de

idêntico teor apresentadas nas legislaturas passadas, sob a forma dos Projetos de Lei

nº 84/2003, nº 2.404/2002 e nº 192/2007. À época, os pareceres concluíram que o

projeto não encontrava respaldo no ordenamento jurídico vigente. Considerando a

plausibilidade jurídica do parecer exarado por esta Comissão ao analisar o Projeto de

Lei  nº  192/2007,  transcrevemos  os  argumentos  utilizados  na  referida  peça,  nos

seguintes termos: 

“A edição de norma estadual que determina que o médico, público ou particular,

está  obrigado  a  expedir  o  atestado  de  óbito  ainda  que  não  tenha  prestado

assistência,  além  de  violar  as  regras  de  competência  legislativa  insculpidas  na
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Constituição Federal, pode produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo ético-

profissional  como no campo  jurídico-social.  Isso  porque a  atuação do médico  na

declaração de óbito deve ater-se aos preceitos éticos e profissionais estabelecidos

nas leis que regulamentam a profissão.

A uniformização dos modelos e as práticas de expedição de atestados de óbito são

matérias complexas, que despertam a preocupação não só da ciência médica, mas

também da ciência jurídica. Por esse motivo, a matéria vem sendo objeto de tratados

internacionais desde a década de 40, quando a Organização de Saúde da Liga das

Nações sugeriu a adoção de um modelo único de declaração, visando à unificação do

procedimento.

No direito pátrio, o procedimento ganhou uniformidade a partir de 1976, quando o

Ministério da Saúde adotou uma declaração padronizada para todo o País, buscando

a  compatibilização  de  dados  e  a  racionalização  de  ações  baseadas  nessas

informações. 

Também  a  competência  para  atestar  o  óbito  é  matéria  objeto  de  padronização

nacional,  regulamentada através de resoluções do Conselho Federal  de Medicina.

Nesse sentido é importante destacar que a edição de normas referentes a condições

para o exercício de profissões é reservada à União, por força do disposto no inciso

XVI do art. 22 da Carta Magna. No uso de suas atribuições constitucionais, a União

editou  a  Lei  nº  3.268,  de  30/9/1957,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Federal  de

Medicina – CFM –, conferindo a essa entidade a competência para supervisionar a

ética profissional, bem como para julgar e disciplinar o desempenho daqueles que

exercem legalmente a Medicina. 

Ao disciplinar a matéria, o Código de Ética Médica, em seu art. 114, veda ao médico

atestar o óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha

prestado assistência ao paciente”.

Ainda  a  Resolução  do  CFM  nº  1.779,  de  5/12/2005,  que  regulamenta  a

responsabilidade médica no fornecimento da Declaração de Óbito, estabelece que os

dados constantes na Declaração de Óbito são da responsabilidade do médico que

atestou a morte e que, no caso de morte natural sem assistência médica, deverá a

declaração ser expedida por médicos do Serviço de Verificação de Óbitos – SVO –,
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nas localidades que o possuam. Já nos locais que não disponham desse serviço, a

declaração deverá ser fornecida pelos  médicos do serviço público de saúde mais

próximo do local onde ocorreu o evento, e, na sua ausência, por qualquer médico da

localidade. 

“Ademais, o Código Penal Brasileiro, visando a preservar a veracidade do atestado

médico, pune com detenção de um mês a um ano quem conceder atestado falso,

agregando multa à pena se o crime for cometido com o fim de lucro. Essa norma

penal demonstra a responsabilidade do médico na expedição do atestado de óbito,

bem como faz ressaltar as consequências que um atestado emitido sem a devida

certeza pode trazer para o profissional. 

Como nos ensina Sérgio Ibiapina Ferreira, em suas ‘Considerações Ético-Jurídicas

sobre  Atestados  Médicos’:  ‘A  utilidade  e  a  segurança  do  atestado  estão

intrinsecamente  vinculadas  à  certeza  de  sua  veracidade.  Assim  é  que  uma

declaração duvidosa tem, no campo das relações sociais, o mesmo valor de uma

declaração falsa, exatamente por não imprimir um conteúdo de certeza ao seu próprio

objeto (in: www.cfm.org.br, 21/10/2002)’. 

No tocante ao registro do óbito, a Lei Nacional de Registros Públicos (Lei nº 6.015,

de 31/12/73) estabelece, em seu art. 80, que o assento de óbito deverá informar se a

morte foi natural ou violenta e se a causa foi conhecida, devendo constar o nome dos

atestantes. 

Em suma, os procedimentos determinados pelo Código de Processo Penal e pelas

Resoluções do CFM são os seguintes: se o falecimento ocorrer  em hospital  e se

houver  médicos  acompanhando o  caso,  o  óbito  deverá ser  atestado pelo  próprio

médico atendente. Se a morte for repentina ou se ocorrer em casa, sem assistência

médica, a declaração de óbito deverá ser expedida pelo SVO, solicitado pela Polícia

Civil. Se a morte for violenta, a autoridade policial determinará, se for o caso, que o

corpo seja removido para o Instituto Médico Legal, para que se proceda ao exame

que irá atestar a causa do óbito, conforme exigência do Código de Processo Penal

(art. 158).

É  de  se  notar  que,  embora  em  alguns  casos  possa  parecer  desnecessário  o

acionamento da Polícia Civil  para atestar o óbito ocorrido sem assistência médica,
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esse procedimento visa unicamente a conferir  a  tal  documento os  atributos  de  fé

pública.  E  se  dessa  prática  resultam  transtornos  burocráticos  para  a  família  da

pessoa falecida, é também por meio dela que poderão ser evitados procedimentos

futuros, certamente mais desgastantes, como, por exemplo, a exumação de cadáver

para realização de perícia técnica. Ademais, a burocracia e o tempo despendido para

a liberação do atestado de óbito são matérias que podem ser resolvidas por meio de

medidas administrativas que confiram maior eficiência à prestação desses serviços. 

O que se conclui da análise da proposição é que a matéria tem implicações diretas

no exercício da Medicina, bem como na esfera processual penal, fugindo, assim, da

alçada da legislação estadual, uma vez que, como já dito, a competência para editar

normas sobre o exercício de profissões e sobre processo penal é reservada à União

por  força  de  dispositivo  constitucional.  Ademais,  as  medidas  propostas  já  estão

previstas na Resolução nº 1.601/2000, do CFM, que disciplina a matéria.”. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 454/2011. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 467/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  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”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a” do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  propõe  a  criação  da  Agência  Estadual  de

Regulamentação  de  Serviços  Públicos  de  Gás  Canalizado  -  Arsemg  -,  com  a

finalidade de regulamentar, controlar e fiscalizar os serviços delegados de produção,

transporte e distribuição do gás canalizado.  Pretende-se, com a medida proposta,

garantir  o  cumprimento  das  exigências  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,

segurança na prestação dos serviços afetos à concessão de gás canalizado, bem

como estimular  a  competitividade  no  setor.  A entidade a  ser  criada tem natureza

autárquica,  é  dotada de autonomia  administrativa  e  financeira e  será vinculada à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag. 

Nos termos do § 2º do art. 20 da Constituição Federal e do art. 10 da Constituição

do Estado,  a  competência  para  explorar,  diretamente  ou  mediante  concessão,  os

serviços locais de gás canalizado é do Estado. 

A Lei nº 12.219, de 1º/7/96, autorizou o Poder Executivo a delegar, por meio de

concessão ou de permissão, exigida a licitação, a prestação dos serviços públicos de

gás canalizado. Em 1998, foi editada a Lei nº 12.999, que criou a Agência Estadual de

Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - Arsemg -, à qual competia regular,

entre outros, os  serviços públicos de gás canalizado;  todavia,  essa foi  extinta em

31/5/2001, por meio do art. 59 da Lei nº 13.869. 

O projeto de lei em exame pretende criar uma agência reguladora para controlar,

fiscalizar e regulamentar, especificamente, a prestação de serviços públicos de gás

canalizado;  todavia,  tal  pretensão  não  está  respaldada  no  ordenamento  jurídico

brasileiro por conter vício formal de inconstitucionalidade. Como se depreende do art.

66,  inciso  III,  alínea  “e”  da  Constituição  mineira,  é  do  Governador  do  Estado  a

iniciativa privativa para a criação de órgãos e entidades no âmbito das administrações

direta e indireta do Poder Executivo. 

Conforme já se manifestou esta Comissão, ao analisar projeto de lei de igual teor,

“as agências reguladoras são autarquias de natureza especial introduzidas no direito

brasileiro  na  reforma  à  Constituição  Federal  de  1998,  denominada  reforma

administrativa. Tais entidades surgiram com a finalidade de regular e controlar certas

atividades;  gozam  elas  de  autonomia  financeira  e  orçamentária  e  só  podem  ser
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criadas por lei, conforme dispõe o art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal. Não há

uma lei específica que defina o conceito de agência reguladora, mas a sua natureza

autárquica indica que são pessoas jurídicas de direito público; fazem, pois, parte da

administração  indireta  do  Estado.  Dessa  forma,  a  sua criação  é  de  competência

exclusiva do Chefe do Poder Executivo”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 467/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  André  Quintão -  Cássio Soares -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  198/2007,  “concede  desconto  de  50%  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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, foi a proposta distribuída a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constiticionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende conferir desconto de 50% no IPVA ao proprietário de

veículo, pessoa física ou jurídica, que fizer a conversão para bicombustível.

A proposta  já  foi  objeto  de  apreciação  desta  Comissão,  quando  do  trâmite  do

Projeto de Lei nº 198/2007, cujo estudo é acolhido por esta Comissão, uma vez que

não ocorreu nenhuma alteração de ordem constitucional que propiciasse uma nova

interpretação  da  matéria.  Sendo  assim,  transcrevemos  parcialmente  o  parecer

emitido por esta Comissão, quando da apreciação da proposta agora desarquivada:
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“A proposição em apreço objetiva fomentar a utilização de veículos movidos a gás

natural,  visando  tanto  ao  consumo  do  produto  como  à  diminuição  da  poluição

ambiental,  proporcionando,  ainda,  maior  economia  para  aqueles  que  optarem por

esse tipo de combustível, conforme consta na fundamentação do projeto. Trata- se de

matéria relevante, em vista dos benefícios que pode trazer para a sociedade no que

diz respeito não apenas à racionalização do uso e do consumo de combustível, mas

também à diminuição dos graves níveis de poluição do ar por monóxido de carbono,

decorrente  da  combustão  da  gasolina,  nas  grandes  cidades.  O  Imposto  sobre  a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - foi instituído pelo Estado mediante a

edição da Lei nº 12.735, de 30/12/97, em estrita consonância com o disposto no art.

155,  III,  da  Constituição  da República.  O mencionado diploma legal  disciplina  as

alíquotas incidentes sobre a propriedade de veículo automotor, bem como os casos

de isenção e de redução da base de cálculo para os veículos movidos a álcool, o que

deixa transparecer a perspectiva da adoção de incentivos para a utilização do GNV,

conforme  pretendido.  Embora  a  matéria  possa  ser  disciplinada  por  esta  Casa

Legislativa, nos termos do disposto no art.  61 da Constituição do Estado, existem

óbices de natureza legal que inviabilizam a aprovação do projeto, conforme veremos

mais adiante. A Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, ao disciplinar a concessão de

todo e qualquer benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita,

impõe  que  a  proposta  esteja  acompanhada  da  estimativa  de  seu  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deve iniciar  sua vigência  e nos dois

exercícios seguintes. Ademais, o mesmo dispositivo impõe, ainda, a necessidade da

demonstração de que a  renúncia  foi  considerada na estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária e não afeta as metas de resultados fiscais previstas no Anexo da Lei de

Diretrizes  Orçamentárias,  ou,  pelo  menos,  que  se  adotem  mecanismos  para

compensação da perda do tributo, por meio do aumento de receita proveniente da

elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da majoração ou da criação

de tributo ou contribuição. Constata-se que a adoção das medidas que objetivam o

equilíbrio  orçamentário  das  unidades  federadas  praticamente  inviabilizou  a

formulação de políticas de incentivo fiscal, conforme consta na proposta em análise.

Outrossim,  ao  dispor  sobre  a  repartição  das  receitas  tributárias,  a  Constituição



1747
____________________________________________________________________________

Federal assegura aos Municípios “o repasse de 50% do produto da arrecadação do

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus

territórios”  (art.  158,  III).  O desconto pretendido,  nos termos do projeto, afetaria  o

setor  econômico  dos  Municípios  mineiros,  desequilibrando  os  orçamentos  já

aprovados nas Câmaras Municipais”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 468/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 471/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  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”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Em primeiro lugar,  cumpre  salientar  que proposições idênticas tramitaram nesta

Casa  nas  duas  legislaturas  anteriores,  tendo  sido  arquivadas  ao  término  da

legislatura. Trata-se dos Projetos de Lei nºs 1.498/2004 e 202/2007. Em ambos os

casos,  esta  Comissão  apreciou  a  matéria  de  forma  detalhada,  no  exercício  do

controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração constitucional
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que  propiciasse uma nova  interpretação da matéria,  somos  levados  a  reproduzir,

nesta peça opinativa, a mesma linha argumentativa utilizada na ocasião:

“O projeto  sob comento  autoriza  o  Estado  a  celebrar  convênio  com os  Clubes

Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube para a administração de estádios, por um

período máximo de 30 anos. 

Inicialmente, é necessário observar que o Parlamento não tem competência para

editar norma legal autorizando o Executivo a firmar convênio, que é um tipo de ajuste

caracterizado pela convergência de objetivos e interesses. Não é demais ressaltar

que, no Estado Democrático de Direito, os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo

e Judiciário) são independentes e harmônicos entre si. Ao Executivo, competem as

atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, a legiferante e a fiscalizadora; ao

Judiciário, a de julgar conflitos de interesse mediante a interpretação definitiva da lei.

Ora,  a  celebração de convênio  é atividade de caráter  estritamente  administrativo,

sendo, pois,  de competência do Executivo, conforme prescreve o art.  90, XVI,  da

Carta mineira. 

Nesse ponto, cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI

nº  165,  em  decisão  publicada  no  “Diário  da  Justiça”  de  26/9/97,  declarou  a

inconstitucionalidade  do  art.  62,  XXV,  da  Constituição  do  Estado,  o  qual  previa

autorização desta Casa para a celebração de convênio pelo Governo do Estado com

entidade de direito público e ou privado. O fundamento utilizado pelo Pretório Excelso

é  que  comando  dessa  natureza  afronta  o  clássico  princípio  da  Separação  de

Poderes, pois o assunto enquadra-se nas atividades normais do Executivo. Se todo

ajuste  firmado  pelo  Estado,  seja  por  meio  de  contrato,  seja  mediante  convênio,

dependesse  de  autorização  prévia  do  Parlamento,  o  interesse  público  estaria

seriamente comprometido, em razão da lentidão e da morosidade do procedimento

de elaboração legislativa. Dessa forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

não admite manifestação prévia e favorável do Parlamento como forma de legitimar

convênios celebrados pelo Executivo.

Por  outro  lado,  é  oportuno  observar  que  o  domínio  dos  estádios  Governador

Magalhães Pinto e Jornalista Felipe Drumond, conhecidos, respectivamente, como

Mineirão e Mineirinho, pertence à Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG–,
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que é uma autarquia federal. Ambos os estádios foram construídos pelo Estado de

Minas Gerais em terreno de domínio da UFMG cedido ao Estado.

O Mineirão foi construído com base no convênio firmado em 25/2/60, entre, por um

lado, a União, representada pelo Ministério da Educação e Cultura, e a Universidade

Federal  de  Minas  Gerais  e,  por  outro,  o  Estado,  representado  pelo  Conselho  de

Administração do Estádio Minas Gerais e pela Diretoria de Esportes de Minas Gerais.

Por  força  das  cláusulas  primeira  e  segunda  do  citado  ajuste,  a  União  cedeu  ao

Estado,  sob  a  forma  de  comodato,  uma área  de  aproximadamente  trezentos  mil

metros  quadrados  destinada,  exclusivamente,  à  construção  de  um  estádio  pelo

Estado.

Consoante dispõe a cláusula terceira do convênio, decorridos quarenta anos da sua

homologação, ou seja, em 25/2/2000, a União teria o direito de reivindicar o imóvel,

mediante indenização ao Estado pelo justo valor das benfeitorias edificadas, ou de

construir,  em  terreno  do  Estado,  outro  estádio  de  capacidade  e  qualidade

equivalentes às do Mineirão.

Quanto  ao  Mineirinho,  este  foi  construído  com  fulcro  no  convênio  firmado  em

26/2/70,  entre  a  UFMG,  por  um  lado,  e,  por  outro,  a  Ademg,  então  denominada

Autarquia Estádio Minas Gerais,  e o Conselho de Administração do Estádio Minas

Gerais.  Na  forma  das  cláusulas  segunda  e  terceira  do  mencionado  convênio,  o

estádio  foi  construído  pela  Ademg  em  terreno  de  domínio  da  referida  autarquia

federal.

Por  força da norma jurídica que determina que o acessório segue o principal  e

também em virtude dos termos dos convênios celebrados, as benfeitorias que foram

construídas no imóvel pertencem ao proprietário do terreno, ou seja, à UFMG.

É importante verificar que o ajuste celebrado em 26/2/70, em sua cláusula sexta,

determina que a administração do Mineirão é de competência da Ademg. Quanto à

administração  do  Mineirinho,  ela  é  realizada,  paritariamente,  pela  Ademg  e  pela

UFMG, em razão da cláusula oitava do referido convênio, e da cláusula terceira do

termo de compromisso firmado entre a Ademg e a UFMG em 28/12/78.”

Verifica-se,  ainda,  que o “caput”  do  art.  185 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,

determina que a administração dos referidos estádios compete à Ademg, autarquia
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estadual dotada de personalidade jurídica própria,  e não ao Estado. Aquela é que

desfruta,  em  face  do  ordenamento  jurídico  mineiro,  da  prerrogativa  legal  para

“administrar  direta  ou  indiretamente  estádios  próprios  ou  de  terceiros,  mediante

convênio,  contrato ou instrumento congênere, observada a política formulada pela

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude”.

Finalmente,  cabe  assinalar  que,  mesmo  que  a  administração  desses  estádios

pudesse ser delegada a clubes privados, deveria haver prévio procedimento licitatório

que assegurasse igualdade de condições a todos os concorrentes. É o que se infere

do comando do art. 37, XXI, da Constituição da República, e também do art. 2º da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de observância obrigatória para

todas as entidades da Federação. Nessa linha de raciocínio, não se poderia transferir

tal administração para o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube, excluindo

outros como o América, por exemplo, que poderia estar apto a exercer também essa

atividade. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 471/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 487/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  487/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 53/2007, tem por objetivo tornar

obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacina de prevenção do câncer de colo de

útero causado pelo HPV.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme estabelece o art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados na ocasião:

“De acordo com o art. 1º da proposta em estudo, os ‘estabelecimentos de saúde da

rede  pública  estadual  deverão  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)’. Nos Municípios em que

tiver ocorrido a municipalização das ações de saúde, o atendimento poderá ser feito

por intermédio da respectiva Secretaria de Saúde, mediante convênio com o Estado.

O art. 2º da proposição estabelece que o Executivo regulamentará a lei no prazo de

um ano contado da data de sua publicação ou no ano fiscal  seguinte ao de sua

publicação. 

O art. 3º, por sua vez, impõe ao Estado o dever de realizar campanhas periódicas

para esclarecimento sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância da

vacinação. 

Dispõe, a seguir, o art. 4º que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão

por conta de repasses da Secretaria de Saúde, de dotação consignada no orçamento

do Estado, conforme a Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade

Fiscal –, se necessário, e de outras fontes. 

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, a saúde, direito de todos e

dever do Estado, deve ser garantida ‘mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.

Segundo o art. 198 da mesma Carta, as ações e os serviços públicos de saúde

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e  constituem um sistema único,

organizado de acordo com a seguinte diretriz, entre outras: atendimento integral, com

prioridade para as atividades preventivas. Dispõe, ainda, o § 1º do mesmo artigo que
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o Sistema Único de Saúde ‘será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, além de outras fontes’. 

Conforme o  art.  7º  da  Lei  Federal  n° 8.080,  de  1990 ,  as  ações  e  os  serviços

públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o

Sistema Único de Saúde obedecem, ainda, aos seguintes princípios, entre outros:

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

integralidade  de  assistência,  entendida  como  conjunto  articulado  e  contínuo  das

ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para

cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência

à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie; conjugação dos recursos

financeiros,  tecnológicos,  materiais  e  humanos da União,  dos Estados,  do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  na  prestação  de  serviços  de  assistência  à  saúde  da

população; organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios

para fins idênticos.

O art. 9º da mesma lei determina que a direção do SUS seja única e exercida em

cada  esfera  de  governo  pelos  seguintes  órgãos:  relativamente  à  União,  pelo

Ministério da Saúde; aos Estados e ao Distrito Federal, assim como aos Municípios,

pelas respectivas Secretarias de Saúde ou órgão equivalente.

O SUS, como se pode ver, orienta-se pelos mesmos princípios em todo o território

nacional, entre os quais se insere o princípio da integralidade, de acordo com o qual

as  ações  de  saúde  devem  ser  não  compartimentalizadas,  mas  compostas  por

atividades integradas. Os serviços são dispostos em área delimitada, com unidades

hierarquizadas  e  organizadas  em  níveis  crescentes  de  complexidade.  Não sendo

possível realizar atendimentos em unidades de nível elementar, esses serão feitos

por unidades que lidam com problemas de mais complexidade. 

Para normatizar o SUS e regular as relações entre os seus gestores, o Ministério da

Saúde  edita,  periodicamente,  as  Normas  Operacionais  Básicas  –  NOBs  –  ou  as

Normas Operacionais  de  Assistência  à  Saúde –  Noas –,  instrumentos normativos

precedidos de ampla discussão com os demais  gestores do sistema,  nas esferas

regional e local, e com outros segmentos da sociedade. 
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A NOB nº 01/1996, por exemplo, determinou, entre outras coisas, que a gestão do

SUS seja compartilhada entre as três esferas de governo, por meio das Comissões

Intergestores Tripartites e Bipartites. 

As instâncias de viabilização desses propósitos integradores, no que concerne ao

Estado, são os fóruns de negociação compostos pelos gestores municipal e estadual:

a  Comissão  Intergestores  Bipartite  –  CIB  –,  composta  paritariamente  por

representantes da Secretaria de Estado de Saúde – SES – e do Conselho Estadual

de Secretários Municipais de Saúde – Cosems.

O planejamento do sistema, incluído o seu orçamento, obedece, portanto, a esse

processo de integração, de que resulta a Programação Pactuada e Integrada – PPI.

Os Municípios elaboram as respectivas programações, que são negociadas entre os

gestores na CIB e compatibilizadas com o teto financeiro disponível no âmbito do

Estado.  A  essas  programações,  acrescem-se  as  ações  de  saúde  sob

responsabilidade direta  do Estado.  Define-se,  desse modo,  a  responsabilidade de

cada Município  na  prestação  de serviços  de  assistência  à  saúde,  assim  como o

montante de recursos financeiros necessários para viabilizar esses serviços. 

Nos  níveis  local  e  regional,  além  dos  recursos  próprios  de  cada  Tesouro,  os

Estados e os Municípios ainda recebem recursos transferidos pela União, que são

movimentados sob a fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde e identificados

nos fundos de saúde municipal e estadual.

Com efeito, do exame das normas que desenham o Sistema Único de Saúde em

confronto  com  o  conteúdo  da  proposta  em  análise,  extraem-se  as  seguintes

conclusões.

Primeiramente, a proposta em estudo estabelece ações para o Estado as quais já

encontram sucedâneo legal e constitucional,  uma vez que a atuação preventiva é

obrigação normativa da União, dos Estados e dos Municípios, a ser definida por meio

de  normas  infralegais  elaboradas  com  a  participação  dos  agentes  políticos  do

Executivo das três esferas de poder da Federação.

Outrossim,  os  recursos  empregados  nos  procedimentos  do  SUS  servem  ao

atendimento dos procedimentos que são conjuntamente definidos pela União, pelos

Estados e pelos Municípios, e qualquer medida que venha a criar novas obrigações
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para o Estado somente se justifica caso exista, na região, algum tipo de epidemia

particular que justifique atuações isoladas.

Finalmente,  o  atendimento  à  saúde  no  âmbito  do  SUS,  seja  preventivo,  seja

repressivo, é universal, sendo vedada qualquer forma de distinção, inclusive nível de

renda;  já  a  proposta  em análise  pretende atingir  apenas  as  mulheres  com renda

familiar igual ou inferior a cinco salários mínimos.

Em razão disso, não cabe ao legislador estadual, a não ser em situações especiais,

decorrentes de particularidades do Estado em questão, estabelecer obrigações ou

criar  programas  para  os  agentes  estaduais  de  saúde,  os  quais  devem  por  eles

mesmos ser definidos e implementados, em parceria com a União e os Municípios e

de conformidade com as disponibilidades financeiras do orçamento do SUS.

Ressalte-se que a criação de obrigações para órgãos do Poder Executivo é medida

legislativa que contém vício de iniciativa, pois afronta o disposto na alínea “e” do

inciso III do art. 66 da Constituição da República:

‘Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta

Constituição: 

(...)

III – do Governador do Estado: 

(...)

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta;’.

De tudo, vê-se que a proposta em análise invade não apenas campos reservados a

outras  esferas  de  competência  da  Federação  nacional,  mas  também  áreas  de

atuação conferidas ao Poder Executivo, ofendendo o princípio da autonomia política

das unidades federativas, de que trata o art. 18 da Constituição da República, bem

como o princípio da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art.  2º do

mesmo Texto Constitucional. (...)”.

Além do exposto acima, é válido mencionar que a vacina contra o HPV é assunto já

inserido no debate público. Há alguns anos que o Instituto Nacional do Câncer – Inca

–  tem  coordenado  as  discussões  junto  ao  Ministério  da  Saúde  para  viabilizar  a

incorporação da vacina contra o vírus HPV no Sistema Único de Saúde – SUS –, uma
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vez que tal medicamento só foi aprovado pela Anvisa no final de 2006. 

Segundo informações do Inca, uma das dificuldades enfrentadas no processo é o

alto custo de produção da vacina (cerca de R$820,00), sua duração de seis meses

(após três doses) e sua relativa eficácia, visto que a duração da imunização continua

indeterminada.  O  referido  órgão  divulgou  recentemente  que  está  negociando

melhores condições com os laboratórios para viabilizar o uso da vacina pelo SUS.

Além disso,  a  definição da população-alvo  para  receber  as  doses  da vacina  e  a

imunidade oferecida também continuam indeterminadas.

Conclusão

Em  face  dos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 487/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 496/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  496/2011,

resultante do desarquivamento do 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 intermunucipais administradas pelo Departamento Estadual de

Rodagem – DER”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder passe

livre aos pacientes portadores de doença renal crônica e pacientes de hemodiálise,

no transporte coletivo intermunicipal.
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Inicialmente, ressaltamos que esta Comissão já se manifestou sobre o tema quando

da análise de proposições semelhantes em legislaturas anteriores, entendendo pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria.  Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados no parecer referente ao

PL 47/2007:

“A criação de benefícios públicos para pessoas portadoras de condições especiais

não  é  tarefa  simples.  Sempre  haverá  outros  grupos  de  pessoas,  com  problemas

específicos, a reivindicar tratamento especial, com base em argumentos semelhantes

aos que fundamentam o projeto em exame. Benefícios no transporte público podem

ser reivindicados não só por pessoas portadoras de doença grave, mas também por

aquelas que, de alguma maneira, sentem-se discriminadas ou apresentam alguma

singularidade, relacionada, por exemplo, a opção religiosa ou sexual, a cor de pele

ou,  até  mesmo,  a  atributos  físicos.  Se  não  houver  cautela,  o  transporte  coletivo

praticamente se converterá em serviço gratuito, o que contraria a sua natureza e os

mecanismos jurídico-constitucionais que impõem a cobrança da tarifa.

O adequado entendimento do princípio da isonomia, com os contornos que adquire

em  perspectiva  jurídica  democrática,  é  de  que  benefícios  setoriais  devem  ser

concedidos com prudência, sob pena de ocorrer uma discriminação às avessas.

No caso em tela, porém, razões a basto justificam a concessão da gratuidade no

transporte coletivo intermunicipal. Os portadores de doença renal crônica em terapia

renal substitutiva e os transplantados renais sujeitam-se a constantes deslocamentos,

a fim de poder receber adequado tratamento médico-hospitalar. Mas é bom lembrar

que o estabelecimento de tal benefício deve vir acompanhado de providências que

evitem seja o serviço público onerado desnecessariamente. Afinal,  o transporte de

longa distância tem um custo bastante elevado.

Exatamente  porque  a  proposta  em  análise  é  plenamente  justa,  a  matéria  nela

constante  já  se  encontra  devidamente  normatizada  na  ordem  jurídica  estadual.

Considerando que o acesso à saúde é garantia constitucional fundamental, o Estado

de Minas Gerais  tem editado uma série de normas nesse sentido. Em 28/6/91,  a

Deliberação nº 177, da extinta Metrobel, estendeu os benefícios do passe livre aos
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doentes renais crônicos diagnosticados e em tratamento. Em 28/4/95, a Portaria nº

1.223,  do  DER–MG,  voltou  a  tratar  do  tema,  disciplinando o  uso do denominado

Cartão Metropolitano de Transporte. Em 23/12/99, o DER–MG editou a Portaria nº

1.515, que atualiza a anterior, acrescentando-lhe regras que zelam, ainda mais, pelo

adequado manejo do benefício em comento.

Como se pode verificar, a concretização do benefício da gratuidade se deu por meio

de atos normativos de agentes do Poder Executivo. Tais atos encontram amparo na

vigente ordem constitucional brasileira, haja vista o princípio constitucional do amplo

acesso à saúde, inserto no art. 196 da Constituição da República, ‘in verbis’:

‘Art.  196  –  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação.’

Além do mais, os referidos atos normativos contêm regras para evitar que o serviço

de  transporte  coletivo  seja  demasiadamente  onerado,  cuidado  este  que  não  se

manifesta na proposta em exame: dada a amplitude de seus termos, os beneficiários

teriam direito  à gratuidade mesmo que não se estivessem deslocando para fazer

tratamento de saúde.

Tendo  em  vista  que  o  projeto  de  lei  em  questão  não  atende  ao  requisito  da

novidade e, ainda, que o seu texto é excessivamente amplo, podendo comprometer a

equação econômico-financeira das concessões de transporte coletivo intermunicipal,

chega-se à conclusão de que a matéria desafia os princípios jurídico-constitucionais

da razoabilidade, da eficiência e da independência e harmonia entre os Poderes.”

Diante das razões aduzidas, ratificamos o posicionamento expresso anteriormente

por esta Comissão.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 496/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 519/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe,  do Deputado Mauri Torres, visa autorizar  o Poder

Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado,  a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 519/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel  com área de 3.000m² situado no

Bairro  São  Miguel,  nesse  Município,  para  abrigar  projetos  esportivos  e  sociais

públicos.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de suprimir o art. 2º da proposição, que estabelece

que, em contrapartida, o Município doaria ao Estado a área onde está localizada a

cadeia pública, além de retirar  do art.  3º expressão relacionada com o dispositivo

suprimido. 

Cabe destacar que o art. 3° do projeto determina qu e o bem reverterá ao patrimônio

do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam
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sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 519/2011,  no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  e  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 540/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 540/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado a fim de receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 540/2011 de conceder autorização ao Poder Executivo

para  doar  ao  Município  de  Itueta  imóvel  com área de  2.000m²,  situado  no  lugar

denominado Córrego do Chapéu,  nesse Município,  para o funcionamento de uma

escola municipal.

A proposição determina, ainda, que o bem retornará ao patrimônio do doador se,

findo  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de

doação, não lhe tiver sido dada essa destinação; e prevê que a autorização ficará

sem efeito se, findo igual termo, o Município de Itueta não houver registrado o imóvel.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no § 2º de seu art. 105, que a alienação
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de bens públicos depende de autorização explícita do Legislativo. 

Após a análise do projeto de lei em tela, conclui-se que ele atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe ressaltar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar os termos do projeto à técnica

legislativa. 

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 540/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 541/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado a fim de receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 541/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Itueta  imóvel  com  área  de  2.000m²  situado  no  lugar  denominado

Córrego dos Quatis, Distrito de Quatituba, nesse Município, para o funcionamento de

uma escola municipal.

No atendimento do interesse público, a proposição estabelece que o referido bem
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será utilizado para o funcionamento de uma escola municipal. Ainda com o propósito

de assegurar a defesa do interesse coletivo, está previsto que o imóvel será revertido

ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  essa  destinação,  e  que  a

autorização ficará sem efeito se o Município de Itueta não registrar o imóvel em igual

prazo.

Para  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  a  exigência  de  autorização

legislativa decorre do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal.  Esse

dispositivo prevê que a movimentação do ativo permanente do Estado somente se

fará com a autorização explícita deste Poder. 

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem a finalidade de adequar os termos do projeto à técnica legislativa. 

Após a  análise  do projeto  em tela,  consideramos que ele  atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode

ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 541/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 542/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado a fim de receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 542/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itueta uma área com 10.000m², que corresponde a dois imóveis

com  áreas  de  5.650m²  e  4.350m²,  situados  no  lugar  denominado  Córrego  Santo

Antônio, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o projeto estabelece que o

imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal; prevê sua reversão ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação; e dispõe que no final

desse termo, se o Município de Itueta não houver realizado o registro dos imóveis,

essa autorização ficará sem efeito.

A  autorização  legislativa  para  a  transferência  de  domínio  de  bem  público  é

exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que estatui  normas gerais  de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. 

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária. 

Por  fim,  observe-se  que  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem  o  objetivo  de  esclarecer  que  a  doação  será  de  dois

imóveis contíguos e de adequar a redação do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 542/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Gustavo Perrella  -  Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 558/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no Estado de Minas

Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. 

Vem  agora  a  esta  Comissão,  para  receber  parecer  quanto  à  juridicidade,  à

constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de

violência  contra  a  mulher  no  Estado.  Estabelece  que  o  Poder  Executivo  tornará

públicos os seguintes dados sobre violência contra a mulher: número de ocorrências

registradas pelas Polícias Militar e Civil;  número de inquéritos policiais instaurados

pela Polícia Civil e número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público

e ao Poder  Judiciário.  Estabelece,  ainda,  quais  informações deverão constar  nos

dados a serem divulgados e a periodicidade de sua divulgação por meio da internet.

Passemos à análise da proposição.

Primeiramente,  ressaltamos  que esta  Comissão já  se  manifestou  sobre  o  tema

quando da análise do Projeto de Lei nº 2.260/2008 na legislatura anterior, concluindo

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado. 

O referido substitutivo buscou corrigir vício constante no projeto, que, originalmente,

continha dispositivos que atribuíam competências a determinados órgãos do Poder

Executivo, o que contraria o disposto nos arts. 90, inciso XIV, e 66, inciso III, alíneas

“e” e “f”, da Constituição do Estado. 
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Nos termos do substitutivo, não foi especificado a qual órgão ou entidade do Poder

Executivo caberia a atribuição, de forma a não usurpar a iniciativa do Governador do

Estado para dispor sobre a matéria. Isso porque o registro e a publicação dos índices

e dos dados constantes no projeto já estão implicitamente inseridos na competência

do Executivo, mas caberá a ele, e não ao Legislativo, organizar as atividades de

órgãos e entidades presentes em sua estrutura.

Assim,  tendo  em  vista  que  o  projeto  ora  em  exame  é  reprodução  do  referido

substitutivo e que não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma

nova  interpretação,  passamos  a  expor,  basicamente,  os  argumentos utilizados  no

parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.260/2008.

O art.  136 da Constituição Estadual dispõe que a segurança pública é dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas. O mesmo dispõe o art. 10 da Carta

mineira, que obriga o Estado a manter e preservar a segurança e a ordem pública e a

incolumidade das pessoas.

A Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, dispõe,

no seu art. 8º, que a política pública que visa a coibir a violência doméstica e familiar

contra a mulher se fará por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  bem  como  de  ações  não

governamentais, tendo por diretrizes, entre outras, a integração operacional do Poder

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança

pública,  assistência  social,  saúde,  educação,  trabalho  e  habitação.  Determina,

também,  a  promoção  de  estudos  e  pesquisas,  estatísticas  e  outras  informações

relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas,

às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher,

para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação

periódica dos resultados das medidas adotadas. Já o art. 38 da Lei Maria da Penha

dispõe que as estatísticas  sobre a violência doméstica e familiar  contra  a mulher

serão  incluídas  nas  bases  de  dados  dos  órgãos  oficiais  do  sistema de justiça  e

segurança, a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às

mulheres. 
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Vê-se,  então,  que  o  projeto  apresentado  não  apenas  está  em sintonia  com  as

normas da Lei Maria da Penha, mas também pretende dar efetividade aos seus arts.

8º e 38. 

No ordenamento jurídico estadual, a Lei nº 15.218, de 7/7/2004, cria a Notificação

Compulsória  de  Violência  contra  a  Mulher  e  a  Comissão  de  Monitoramento  da

Violência  contra  a  Mulher.  Por  força  dessa  norma,  o  estabelecimento  de  saúde,

público  ou  particular,  é  obrigado  a  registrar  e  arquivar  informações  sobre  toda

prestação de atendimento a mulher vítima de violência. A notificação é encaminhada

à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, e os dados são encaminhados

semestralmente à Secretaria de Estado de Saúde. 

Os  referidos  dados  restringem-se  aos  casos  em  que  a  mulher  é  assistida  por

estabelecimento  de  saúde,  não compreendendo  aqueles  em que a  mulher  não é

encaminhada para atendimento médico e vai diretamente a uma delegacia de polícia.

Por  isso,  as  informações  a  que  se  refere  o  projeto  de  lei  em  análise  são  mais

abrangentes  do  que  aquelas  compreendidas  na  Lei  nº  15.218,  as  quais  são

encaminhadas à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, o que possibilita

a  consolidação  dos  índices  de  violência  pela  Pasta  responsável  pela  segurança

pública, como pretende o projeto de lei em análise. 

Assim,  tendo  em  vista  que  esta  Comissão  já  deliberou  sobre  a  matéria  e  não

havendo  mudanças  constitucionais  supervenientes  que  propiciem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expresso

anteriormente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  558/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no

Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – São obrigatórios o registro e a divulgação dos índices de violência contra a

mulher no Estado.
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Art. 2º – O Poder Executivo tornará públicos os seguintes dados sobre violência

contra a mulher:

I – o número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil;

II – o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil;

III  –  o  número  de  inquéritos  policiais  encaminhados  ao  Ministério  Público  e  ao

Poder Judiciário.

§  1º  –  Na  divulgação  dos  dados  a  que  se  refere  este  artigo,  deverão  ser

especificados:

I  – as ocorrências decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher a que se refere a Lei nº 15.218, de 7 de julho de 2004; 

II – a região do Estado em que ocorreu o ato de violência; 

III – o tipo de delito; 

IV – a raça ou etnia da vítima; 

V – a provável causa do ato de violência; 

VI – as consequências do ato de violência. 

§ 2º – Os dados serão divulgados semestralmente e por meio da internet. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 594/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 594/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado a fim de receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 594/2011 de conceder a necessária autorização ao Poder

Executivo para doar ao Município de Itueta imóvel com área de 2.163,90m², situado

no lugar denominado Barra do Juazeiro, s/nº, nesse Município.

Para  atender  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  todas  as  decisões  da

administração  pública,  o  projeto  estabelece  que  o  imóvel  será  destinado  ao

funcionamento de uma escola municipal,  na busca de melhoria  na prestação dos

serviços relacionados à educação naquela região. 

Ademais, a proposição prevê que o bem será revertido ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada essa destinação e que a autorização ficará sem efeito se, findo esse

termo, o Município de Itueta não houver registrado o imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal  nº  4.320,  de  1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para

elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro somente

poderá ser realizada se houver a autorização do Legislativo. 

Após a análise do projeto de lei em tela, conclui-se que ele atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe ressaltar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar os termos do projeto à técnica

legislativa. 

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 594/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Antônio  Júlio,  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Ulysses

Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 650/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Doutor Viana, “dispõe sobre a

validade e a substituição de recipientes para envase de água mineral comercializados

no Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposta em tela pretende instituir normas relativas à reciclagem dos recipientes

plásticos  destinados ao envase e à  comercialização de água mineral.  Segundo o

autor  do  projeto,  existe  preocupação  quanto  ao  aproveitamento  dos  recipientes

retornáveis,  cujo  prazo  de  validade  expira  em  três  anos,  devendo  ser  adotadas

providências para garantir ao consumidor mais segurança, em proveito de sua saúde.

Em  que  pese  ao  fato  de  a  Constituição  da  República  atribuir  competência

concorrente  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  para  legislar  tanto  sobre

responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor quanto sobre proteção

e defesa da saúde do cidadão brasileiro, deve ser levado em conta o que se segue,

para uma avaliação mais criteriosa da proposição.

A Lei Federal nº 8.876, de 2/5/94, instituiu o Departamento Nacional de Produção

Mineral – DNPM –, ao qual foi atribuída competência para promover o planejamento e

o  fomento  da  exploração  e  do  aproveitamento  dos  recursos  minerais  bem  como

assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o

território nacional, na forma da legislação vigente. Nesse contexto, foi editada pela

autarquia a Portaria nº 387, de 2008, com o propósito de regulamentar o transporte, a

distribuição  e  a  comercialização  de  água  mineral  em  vasilhame  retornável  e  de

estipular, inclusive, o prazo de validade das embalagens plásticas utilizadas para esta
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finalidade. Observa-se que o DNPM exerce, em sua plenitude, o poder regulamentar

que lhe foi atribuído por lei, sendo certo que as normas por ele editadas têm sido

reconhecidas como válidas em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça –

STJ.

Há de ressaltar  ainda a pertinência da regulamentação da matéria por  meio de

norma jurídica com validade nacional. Justifica-se a necessidade da existência de um

único padrão de água e de vasilhame em todo o território brasileiro, uma vez que

nenhuma unidade federada detém a exclusividade da produção quer da água, quer

da embalagem plástica.

Por outro lado, no que tange à qualidade e à composição do produto, a Lei Federal

nº 9.782, de 26/1/99, instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, atribuindo à

União  a  competência  para  definir  a  política  nacional  de  vigilância  sanitária  e  a

prerrogativa  de normatizar,  controlar  e fiscalizar  os produtos,  as  substâncias  e os

serviços de interesse para a saúde da população. Ao mesmo tempo, a citada norma

criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, autarquia vinculada ao

Ministério  da  Saúde,  a  qual  detém,  entre  outras  prerrogativas,  a  de  coordenar  o

Sistema Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  estabelecer  o  registro,  editar  normas  e

controlar os produtos e serviços que se relacionam com a saúde do cidadão.

Pode-se observar que a Anvisa edita com regularidade inúmeros atos normativos

sobre  a  qualidade das águas minerais  disponibilizadas  no mercado:  entre  eles,  a

Resolução RDC nº 54, de 15/6/2000, que criou o Regulamento Técnico para Fixação

de Identidade e Qualidade de Água Mineral Natural e Água Natural, e a Resolução nº

173, de 13/9/2006, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para

Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural e Lista

de Verificação das Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água

Mineral Natural. Esta a razão de a Secretaria de Estado de Saúde, em Nota Técnica,

propor a rejeição do conteúdo do comando insculpido no art. 9º do projeto sob exame,

haja  vista  a  possibilidade  de ocorrer  conflito  entre  a  norma oriunda  de autarquia

federal e aquela produzida por esta Casa Legislativa.

Observa-se, portanto, que a Anvisa e o DNPM atuam segundo uma visão moderna

do  Direito,  com  o  objetivo  de  promover  a  regulamentação  técnica  da  matéria,
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proporcionando a boa qualidade tanto do produto quanto da embalagem, nos limites

da delegação a eles atribuída.

Relativamente  às  atividades  desenvolvidas  pelas  mencionadas  autarquias,  José

dos  Santos  Carvalho  Filho  foi  enfático  ao  assegurar  que “a  normatização  sai  do

domínio da lei para o domínio de ato regulamentar [acrescentando que] o fundamento

não é difícil de conceber: incapaz de criar a regulamentação sobre algumas matérias

de alta  complexidade técnica,  o próprio  Legislativo  delega ao órgão ou à  pessoa

administrativa  a  função  específica  de  instituí-la,  valendo-se  dos  especialistas  e

técnicos  que  melhor  podem  dispor  sobre  tais  assuntos”.  (“Manual  de  Direito

Administrativo”, 13ª ed., cidade: Editora Lumen Juris, ano, p. 37.)

Deve  ser  levado  em  conta,  também,  que  o  contínuo  avanço  tecnológico  e  a

constante necessidade de aperfeiçoamento da qualidade dos produtos, dos serviços

e  das  ações  de  controle  sanitário  –  controle  este  que,  a  propósito,  constitui  o

fundamento  da  Resolução  RDC nº  274,  de  22/9/2005,  da  Anvisa  -,  praticamente

inviabilizam, sob o ponto de vista da razoabilidade, a regulamentação da matéria em

questão  por  meio  de  lei.  Com  efeito,  não  se  pode  conceber  a  possibilidade  da

ocorrência de sucessivas alterações da legislação, para adequação do produto e da

embalagem aos mais novos e modernos padrões técnicos, em face das complicações

impostas pelo processo legislativo. Medidas de tal natureza, portanto, devem figurar

em  atos  administrativos  regulamentares,  conforme  assevera  José  Maria  Pinheiro

Madeira: 

“Esta é a espécie de delegação que as agências reguladoras deverão possuir. A lei

determina seu âmbito de atuação e os atos normativos produzidos pelas agências

regerão o mercado de atuação específica de cada agência. A celeridade das decisões

é  imprescindível  para  a  gestão  eficaz  do  negócio  e  essas  normas  direcionam

rapidamente o rumo a ser tomado sem a morosidade que impera no poder legislativo,

seja  pela  desídia  de  seus  parlamentares,  seja  pelo  devido  processo  legal,

normalmente longo e lento”. (“Administração Pública Centralizada e Descentralizada”,

cidade: Ed. América, 2011, p. 233.)

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação

do projeto nesta Casa.
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Conclusão

Diante exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 650/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 667/20 11

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como

finalidade alterar o art. 1º e o Anexo da Lei nº 17.987, de 30/12/2008, que autoriza o

Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

essa a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. 

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 667/2011 pretende alterar a Lei nº 17.987, de 30/12/2008, que

autoriza o Poder Executivo a doar à União uma área de 3.600m², situada na Rua

Guarapari,  nº  1.355,  Bairro  Santo  Elói,  Município  de  Coronel  Fabriciano,  a  ser

desmembrada de um terreno com área total de 22.500m², registrado sob o nº 40.603,

do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano,

para a construção do Fórum da Justiça do Trabalho dessa Comarca.

As correções pretendidas se restringem a corrigir divergências referentes aos dados

do imóvel,  a  fim de possibilitar  o desmembramento  da área e a transferência  de

domínio pretendida. Assim, indica que o referido bem está localizado junto ao Bairro

Santo Elói, no Distrito de Senador Melo Viana; e, no Anexo, que identifica a parte a

ser desmembrada, retifica o nome da Rua José Gomes Ferreira, localizada na lateral

direita do imóvel.

Cabe  ressaltar  que  as  alterações  propostas,  embora  imprescindíveis  para  a
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transferência do bem, não alteram a natureza da Lei nº 17.987, de 2008, uma vez que

o imóvel será alienado ao Município de Coronel Fabriciano para o funcionamento da

Justiça  do  Trabalho.  Permanece,  portanto,  vinculado  ao  interesse  público  que

fundamentou sua doação.

A  proposição  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário nem acarretar  repercussão na Lei  Orçamentária,  por tratar  tão somente de

alterar dados cadastrais do imóvel doado. Encontra-se, pois, em conformidade com o

§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito

Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 667/2011, no 1°

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  e  relator  -  Gustavo  Perrella  -  Antônio  Júlio  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 690/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 690/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.253/2009, dispõe sobre a criação do Selo

Verde de controle e redução do esgotamento sanitário para os Municípios, no âmbito

do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente, compete a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade, à

constitucionalidade  e  à  legalidade  da  proposição,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º do projeto em tela, os Municípios do Estado cujo tratamento
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de esgoto sanitário seja feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais –

Copasa-MG – ou pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae – local deverão

integrar  seus  sistemas  de  controle  e  tratamento  do  esgotamento  sanitário  das

residências ao do sistema estadual, para o controle do governo. Tal controle será feito

mediante a criação de banco de dados estadual que armazenará as informações para

mapear o controle e o tratamento do esgotamento sanitário dos Municípios.

Inicialmente,  cabe-nos dizer  que a matéria em questão foi  objeto de análise na

legislatura passada por esta Comissão e pela Comissão de Saúde e obteve parecer

favorável  em  ambas.  Como  não  houve  alteração  no  panorama  jurídico  que

justificasse  a  análise  da  proposição  por  uma  nova  ótica,  julgamos  conveniente

reproduzir o parecer aprovado por esta Comissão naquela oportunidade:

“Segundo a proposição, o Município que expandir sua rede de tratamento sanitário

receberá como benefício o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e pelo

tratamento do esgotamento sanitário e será reconhecido como Município amigo da

natureza e da preservação do meio ambiente. O projeto estabelece ainda que será

dada ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual. Tal campanha será realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação

e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

É preciso dizer que expressiva parte dos Municípios mineiros recorre à Copasa-MG

para a realização de serviços de tratamento de água e esgoto, dada a incapacidade

técnica e financeira dessas municipalidades para realizarem por si sós tais serviços.

Cumpre  salientar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana está desenvolvendo, em parceria com a Fundação João Pinheiro e a

Copasa-MG, o Sistema de Informação sobre Saneamento – Seis –, ação prevista no

Projeto  Estruturador  “Saneamento  Básico:  mais  saúde  para  todos”.  Objetiva-se  a

coleta  de  informações  atinentes  aos  serviços  de  abastecimento  de  água,

esgotamento sanitário,  coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos urbanos e

sistema de drenagem pluvial urbana, além de dados sobre a gestão municipal em

saneamento.

O projeto de lei em análise envolve, portanto, duas questões principais: proteção ao

meio ambiente e saneamento básico. 
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No que se refere ao meio ambiente, a Constituição Federal estabelece, no inciso VI

do art. 23, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios  protegê-lo e combater  a poluição em qualquer  de suas formas. O

inciso VI do art. 24 do mesmo diploma preceitua que compete à União, aos Estados e

ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  florestas,  caça,  pesca,  fauna,

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição.

Embora  a  ordem jurídica  nacional  não  seja  clara,  ao definir  a  competência  em

matéria de abastecimento de água e esgotamento sanitário,  deixa entrever  que a

competência é, também, comum à União, aos Estados e aos Municípios. 

No inciso IX do art. 23 da Constituição Federal, encontram-se atribuições comuns

para a promoção de programas de construção de moradia e de saneamento básico. 

Dispositivos da Constituição mineira – especialmente o inciso IX do art. 11, o inciso

II do art. 183, o inciso IV do art. 190, o art. 192 e o inciso IV do art. 245 – confirmam

tal competência comum e estimulam a prestação dos serviços de forma cooperativa

entre o Estado e os Municípios.

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, estabelece as

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Por seu turno, a Lei nº 11.720, de

28/12/94, que dispõe sobre a política estadual de saneamento básico, estatui, no seu

art. 5º, que o Estado realizará programa conjunto com os Municípios para a execução

dos serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas, nas aglomerações

urbanas e em outras regiões onde a ação comum se fizer necessária. 

A matéria em análise insere-se, assim, no campo de competência legislativa do

Estado e não está incluída entre aquelas  previstas  no  art.  66  da Constituição do

Estado como de iniciativa reservada ao Governador  do Estado,  ao  Presidente da

Assembleia, ao titular do Poder Judiciário, ao Ministério Público ou ao Tribunal de

Contas. Não há, portanto, óbice constitucional à sua tramitação nessa Casa.

Impõem-se alterações na proposição, com vistas a afastar algumas impropriedades

técnicas  e  redacionais.  Assim,  entendemos  que  o  art.  3º  foi  redigido  em  termos

excessivamente vagos, o que acaba por dificultar a aplicação prática da norma nele

contida.  De  fato,  segundo  tal  artigo,  serão  beneficiados  com  o  Selo  Verde  “os
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Municípios que aumentarem o tratamento e automaticamente o controle do sistema

de rede de esgotamento sanitário”. A alteração proposta tem em vista imprimir maior

objetividade  ao  artigo,  buscando  estabelecer  parâmetros  mais  claros  para  a

concessão do selo. Assim, propomos recebam o selo os Municípios que ampliarem o

índice  de  coleta  de  esgoto  da  população  urbana  ou  melhorarem  a  eficiência  do

tratamento de esgoto para além dos referenciais mínimos estabelecidos pelo órgão

estadual competente.

Outro reparo a ser feito  incide sobre o art.  4º  do projeto,  o qual  determina que

campanha de divulgação do Selo Verde será empreendida pela Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de

Estado de Educação e com os Conselhos Municipais do Meio Ambiente. Não nos

parece  adequado  que  o  dispositivo  em  questão  já  antecipe  quais  secretarias  de

Estado ficarão encarregadas da divulgação do Selo Verde, sendo mais apropriado

estabelecer  que  o  Estado,  por  meio  do  órgão  competente,  faça  tal  divulgação,

remanescendo,  assim,  para  o  próprio  Executivo,  a  margem  de  discricionariedade

necessária para essa definição.

Por  seu  turno,  o  art.  5º  deve  ser  suprimido,  por  conter  disposição  ociosa,  ao

estabelecer  que  as  despesas  decorrentes  da  nova  lei  correrão  por  conta  das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Outrossim, impõe-se a supressão do art.  6º,  segundo o qual o Poder Executivo

regulamentará o disposto na nova lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação.

Neste ponto, é preciso dizer que não é dado ao Legislativo determinar prazo para que

o  Executivo  venha a  regulamentar  as  leis,  sob  pena de  violação do princípio  da

separação dos Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é ato

que se insere no domínio de atuação institucional do Poder Executivo, razão pela

qual qualquer dispositivo alusivo à função regulamentadora daquele Poder apresenta-

se como desnecessário e impróprio; daí, a necessidade de supressão do mencionado

artigo. As alterações propostas são formalizadas ao final deste parecer mediante o

Substitutivo nº 1.

Por fim, vale dizer que o citado Sistema de Informação sobre Saneamento – Seis –

já está operando; segundo noticiou o sítio da Fundação João Pinheiro, Lagoa Santa
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foi  o  primeiro  Município  mineiro  a fazer  parte  do banco de dados que compõe o

sistema”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  690/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  criação  do  Selo  Verde  de  controle  e  redução  do  esgotamento

sanitário para os Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado manterá um sistema integrado de informações sobre os serviços

de  tratamento  sanitário  ofertados  nos  Municípios,  para  fins  de  diagnóstico  e

planejamento das ações voltadas para o saneamento.

Art. 2º – Os Municípios que ampliarem o índice de coleta de esgoto da população

urbana  ou  melhorarem  a  eficiência  do  tratamento  de  esgoto  para  além  dos

referenciais mínimos estabelecidos pelo órgão estadual competente receberão como

benefício o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e pelo tratamento do

esgotamento sanitário e o reconhecimento como Município amigo da natureza e da

preservação do meio ambiente.

Parágrafo único – O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes, ampla

divulgação do Selo Verde, através dos meios de comunicação oficiais, em parceria

com os Conselhos Municipais do Meio Ambiente

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 699/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que resultou

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.027/2009,  “torna  obrigatório  para  as
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concessionárias de veículos o plantio de uma árvore para cada carro zero-quilômetro

vendido”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a obrigar as concessionárias de veículos a plantar

uma árvore para cada carro novo vendido. 

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem sido progressiva nos

meios político, jurídico e social. Dessa forma, o direito ambiental, espécie de direito

fundamental de terceira geração, é hoje um importante instrumento tanto para impedir

o  cometimento  de  práticas  danosas  ao  meio  ambiente  quanto  para  determinar

medidas compensatórias quando tais práticas forem inevitáveis.

A venda e  a  utilização  de veículos  automotores  são  atividades  que,  no  mundo

contemporâneo,  não  podem  ser  consideradas  antijurídicas,  pois  se  mostram

essenciais  ao  modo  de  vida  moderno.  Assim,  a  proposta  de  serem  feitas

compensações pelos  danos decorrentes dessas práticas é algo que guarda plena

consonância com os anseios da sociedade. 

O  objeto  da  proposição  em  exame  denota,  ainda,  proximidade  com  tendência

seguida  por  outros  entes  federativos:  em  2008,  foi  apresentado,  na  Câmara  dos

Deputados, o Projeto de Lei nº 4.380, com conteúdo semelhante ao da proposição em

análise. Da mesma forma, no Estado do Ceará, foi apresentado o Projeto de Lei nº

40/2009, com o mesmo texto legal da proposição em tela.

Não obstante a meritória intenção do projeto sob comento, seu conteúdo mostra-se

eivado de vícios de inconstitucionalidade, conforme veremos adiante.

O art. 170 da Constituição da República, que regulamenta os princípios gerais da

atividade econômica, determina que a ordem econômica é fundada no princípio da

livre iniciativa. Isso significa que, em regra, não cabe ao poder público criar óbices à
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exploração  de  determinadas  atividades  econômicas,  exceto  quando  haja

fundamentação pertinente para tanto.

No caso em tela,  a proposição acarreta clara ingerência na atividade comercial

automobilística,  uma  vez  que  pretende  determinar  obrigação  que  viria  a  onerar

sobremaneira  os  custos  de  comercialização  de  veículos,  atividade  que,  no  atual

contexto econômico, vem recebendo especial atenção, em termos de fomento, por

parte do Estado.

A mesma linha argumentativa foi desenvolvida no âmbito do Congresso Nacional

quando da análise do Projeto de Lei nº 4.380/2009. Ao longo do trâmite legislativo, a

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio manifestou parecer

contundentemente contrário à aprovação do projeto, apresentando como argumentos,

entre  outros,  a  excessiva  ingerência  no  setor  automotivo  e  os  altos  custos

empresariais caso o projeto lograsse aprovação.

Ademais, cumpre destacar que a criação de obrigações para as concessionárias

não pode ser  entendida como a melhor  forma de compensar  os  danos causados

pelos gases poluentes provenientes da utilização de veículos automotores.

A doutrina constitucional, em estudo voltado para o direito ambiental, reconhece o

princípio do poluidor-pagador como um dos pilares desse segmento jurídico. Segundo

o referido princípio, aquele que causa eventuais danos ao meio ambiente deve ser o

responsável pelo custeio das medidas compensatórias necessárias. 

Ocorre que a poluição decorrente dos veículos automotores não está ligada à sua

venda, mas sim à sua utilização por aqueles que adquirem os veículos. Dessa forma,

em  atenção  ao  princípio  constitucional  do  poluidor-pagador,  os  usuários  é  que

deveriam ser os atingidos pela oneração, e não as concessionárias. 

Cumpre destacar que, por mais que uma eventual obrigação de plantio de árvores

pelas concessionárias venha a resultar em repasse dos valores correspondentes aos

consumidores,  a  comercialização,  por  si  só,  não  possibilita  mensurar,  de  forma

adequada,  qual  será  o  grau  de  utilização  do  veículo  por  cada  adquirente,

distintamente. Conclui-se, portanto, que todos aqueles que adquirissem um veículo

arcariam com uma mesma parcela do custo decorrente da determinação constante no

projeto, sem, contudo, serem igualmente responsáveis pela mesma quantidade de
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poluentes emitidos  pela  utilização de automóveis.  Nessa trilha,  estar-se-ia,  então,

destinando  obrigações  iguais  a  agentes  poluidores  distintos,  ferindo,  assim,  o

princípio da igualdade constitucional. 

Conclusão

Com  fundamento  nas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 699/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 702/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.151/2010, “proíbe a aplicação de multas por

infração  de  trânsito  ao  motorista  que  avançar  semáforo  com  indicação  de  sinal

vermelho, entre 22 e 5 horas, em velocidade igual ou inferior a 20 quilômetros por

hora”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de proibir a aplicação de multas por infração

de trânsito ao motorista que avançar semáforo com indicação de sinal vermelho no

período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas, quando a velocidade for igual

ou  inferior  a  20km/h.  A proibição  não  se  aplica  quando  se  tratar  de  semáforos

situados em cruzamentos de vias de trânsito intenso em que a velocidade máxima

permitida seja igual ou superior a 80km/h.
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Apesar  da  justificável  preocupação  do  autor  do  projeto  com  a  segurança  dos

condutores  de  veículos  automotores  que  transitam  durante  a  noite,  a  proposição

contém vício insanável de constitucionalidade por invadir a esfera normativa federal

para  o  tratamento  da  questão.  Isso  porque  os  Estados  membros  não  gozam  da

prerrogativa para estabelecer regras de trânsito, conforme se depreende do disposto

no  art.  22,  XI,  da  Constituição  da  República.  Tal  preceito  assegura  à  União

competência privativa para legislar  sobre trânsito e transporte. No exercício dessa

atribuição constitucional, a União editou a Lei Federal nº 9.503, de 1997, que instituiu

o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, o qual é regulamentado pelas resoluções do

Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –,  que  é  o  órgão  máximo normativo  e

consultivo do Sistema Nacional de Trânsito.

O § 1º do art. 1º do CTB define trânsito como “a utilização das vias por pessoas,

veículos  e  animais,  isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”. O “caput” do

art. 165 do mencionado código define infração de trânsito como “a inobservância de

qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do

Contran, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas

em cada artigo”. O CTB também enumera uma pluralidade de infrações de trânsito,

entre as quais se destaca o avanço de sinal vermelho, que é tipificada como infração

de natureza gravíssima, estando o transgressor sujeito a pena de multa, com base no

art. 208 do referido código. Portanto, sempre que o condutor de veículo automotor

avançar o sinal vermelho do semáforo, independentemente do horário em que o fato

ocorrer, estará configurada a infração de trânsito, embora o transgressor da norma

possa  não  sofrer  consequência  jurídica  devido  a  ausência  de  fiscalização  em

determinados horários.

Dessa forma, se a norma federal manda aplicar a pena de multa a essa modalidade

de infração, sem estabelecer exceções à regra geral, o Estado não pode alterar esse

comando normativo, uma vez que não desfruta de competência constitucional para

tanto.  Apenas a União,  por meio de lei  federal,  estaria  legitimamente habilitada a

excepcionar o alcance da prescrição contida no art. 208 do CTB.

O Estado só pode editar normas sobre a matéria se houver autorização expressa
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em lei complementar federal, conforme determina o parágrafo único do art. 22 da Lei

Maior, o que não é o caso. Consequentemente, enquanto não sobrevier disposição

federal dessa natureza, e enquanto prevalecer a sistemática constitucional vigente, o

Estado está proibido de baixar normas de trânsito, sob pena de usurpar competência

legislativa da União e de dar ensejo a posterior declaração de inconstitucionalidade

pelo Poder Judiciário.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 702/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 763/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 4.617/2010, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Raul Soares o imóvel que especifica.

O projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinado preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  763/2011  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Raul Soares um imóvel com área de 180,18m², situado nesse Município,

e registrado sob o nº 8.343, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Raul Soares.

O  parágrafo  único  do  art.  1o da  proposição  prevê  que  o  referido  imóvel  será

destinado à instalação de órgãos de defesa social.

O art. 2o do projeto, por sua vez, estabelece o retorno do bem ao patrimônio do
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Estado  se,  no  prazo de  cinco  anos  contado  da  lavratura  da  escritura  pública  de

doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  ou  se  desvirtuada  a  sua

finalidade.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Não  resta  dúvida,  portanto,  de  que compete  a  esta  Casa  aprovar  proposta  de

doação de imóvel público, desde que observados a legislação, o interesse público e a

necessidade.

Cabe ressaltar, neste caso, que a doação é desnecessária, uma vez que o inciso VI

do art. 10 da Constituição do Estado relaciona como competência do Estado manter e

preservar  a  segurança  e  a  ordem  públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do

patrimônio.

Ainda de acordo com a Carta mineira, o art. 133 estabelece que a defesa social é

dever  do  Estado  e  será  organizada  de  forma  sistêmica,  visando  a  garantir  a

segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de

proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos

penais e as infrações administrativas. Por sua vez, o art. 136 indica que a segurança

pública  é  exercida  por  meio  da  Polícia  Civil,  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar, subordinados, segundo o art. 137, ao Governador do Estado.

Como  compete  ao  poder  público  estadual  assegurar  aos  órgãos  de  sua

administração  direta  as  condições  básicas  necessárias  a  seu  funcionamento,

contraria o interesse público a transferência de imóvel  destinado a abrigar serviço

prestado pelo Estado, ainda que para outro ente da Federação.

Tendo em vista essas considerações, dar prosseguimento à tramitação do projeto

de  lei  em  análise  contraria  o  princípio  da  razoabilidade,  previsto  no  art.  13  da

Constituição mineira, e a legislação vigente.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 763/2011.
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Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 821/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Fred Costa, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem a este órgão colegiado a fim de receber  parecer  quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 821/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Ponte  Nova  imóvel  com  área  de  25.500m²,  situado  nesse

Município, para ser destinado à regularização fundiária. 

Uma  vez  que  o  imóvel  em  tela  faz  parte  do  patrimônio  do  Departamento  de

Estradas  de Rodagem  do Estado de Minas  Gerais  -  DER-MG -,  a  Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de autorizar

essa autarquia a efetivar a alienação pretendida, além de acrescentar dispositivo ao

projeto prevendo a reversão do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de

cinco anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após a análise do projeto de lei,  consideramos que são atendidos os  preceitos
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legais  que  versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos  e  não  há

despesas para o erário nem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 821/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 39/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  823/2011  tem  como  finalidade  conceder  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itueta o imóvel

com área de 2.116,53m², situado no lugar denominado Córrego Santa Angélica, s/nº,

Fazenda Cremasco, nesse Município, e registrado sob o nº 1.900, a fls. 81 do Livro 2-

C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

O  art.  2º  do  projeto  destina  o  imóvel  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e

determina, em seu § 1º, que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista. O mesmo prazo é considerado pelo art. 3º do projeto para

que o Município de Itueta faça o registro do imóvel, caso contrário essa autorização

ficará sem efeito.
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De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de patrimônio do

Estado somente pode ser efetivada se autorizada pelo Poder Legislativo. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de

interesse público devidamente justificado. 

Com esse propósito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o

imóvel  visa  suprir  a  demanda  da  rede  municipal  de  ensino  e  contribuirá  para  a

melhoria da prestação dos serviços relacionados à educação no Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  para  adequação  de  seu  texto  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 823/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta imóvel

com área de 2.116,53m² (dois mil, cento e dezesseis vírgula cinquenta e três metros

quadrados), situado no lugar denominado Córrego Santa Angélica, nesse Município, e

registrado sob o n° 1.900, a fls. 81 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Resplendor. 

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de uma escola municipal. 

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.
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Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz Henrique -  Bruno Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 879/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 3.114/2009, tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem por objetivo conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo doe ao Município de Itajubá imóvel com área de 2.000m2,

situado  na  Rua  Benjamim  Constant,  no  Bairro  Morro  Chic,  nesse  Município,  e

registrado sob o no 9.652, a fls. 131 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Itajubá. 

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  em  seu  art.  17,  impõe,  além  da  referida

autorização,  a  necessidade  da  comprovação  da  existência  de  interesse  público.

Nesse ponto, cabe lembrar que o bem será destinado ao funcionamento de atividades

educacionais,  o  que  beneficiará  especialmente  o  segmento  estudantil  daquela

comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art.  2º do projeto preceitua que o bem
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reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  esclarecer  ainda  que,  durante  a  análise  da  proposição  desarquivada  na

legislatura  anterior,  foram consultadas  a  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e

Gestão – Seplag – e o Prefeito Municipal de Itajubá.

Por meio da Nota Técnica nº 361/2009, a Seplag manifestou-se favoravelmente à

transferência de domínio pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de

Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado.

Por  seu turno,  o Prefeito  Municipal  de Itajubá,  por  meio do Ofício nº  450/2009,

declarou  seu  interesse  em  receber  o  imóvel,  que  atualmente  abriga  a  Escola

Municipal Professor Carmo Cascardo. 

Dessa forma,  não encontramos óbice  à  tramitação do projeto  de  lei  em análise

nesta Assembleia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 879/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 18/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 18/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no Município de

Periquito, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 18/2011 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no

Município de Periquito.



1788
____________________________________________________________________________

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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Célio Moreira, relator - Maria Tereza Lara - Ana Maria

Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 34/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 34/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no Município de

Barroso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 34/2011 

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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir,  Presidente  -  Célio  Moreira,  relator  -  Ana Maria  Resende -  Maria

Tereza Lara.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 35/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 35/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Pró-Habitacional, Meio Ambiente, Assistência Social
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e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no Município de Santa

Bárbara do Tugúrio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 35/2011 

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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir,  Presidente  -  Célio  Moreira,  relator  -  Ana Maria  Resende -  Maria

Tereza Lara.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 36/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 36/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que 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, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 36/2011

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 – O art. 1º da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, 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. 2º – A ementa da Lei nº 19.084, de 2010, passa a ser: “Declara 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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria Tereza Lara - Célio

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 39/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 39/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores

de Dionísio, com sede no Município de Dionísio, foi aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 39/2011 

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:
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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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria Tereza Lara - Célio

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 45/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 45/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente – Claca –, com

sede no Município de Leopoldina, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 45/2011 

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Casa  Lar  de  Apoio  à  Criança  e  ao

Adolescente – Claca –, com sede no Município de Leopoldina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade 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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria Tereza Lara - Célio

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 47/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 47/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, com

sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº

1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 47/2011 

Declara de utilidade pública a entidade Projeto 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 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 Comissões, 13 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Elismar Prado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 48/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 48/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano – UPV –, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 48/2011

Declara de utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano – UPV –, com

sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  União  dos  Paraplégicos  de

Vespasiano – UPV –, com sede no Município de Vespasiano.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ana Maria Resende - Célio

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 180/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 180/2011, de autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  que

declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística, Folclórica e Esportiva de

Conceição da Aparecida – Acafoleca –,  com sede no Município  de Conceição da

Aparecida, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 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 Comissões, 20 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ana Maria Resende - Célio

Moreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/4/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Antônio Carlos Arantes notificando sua ausência do País no período
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de 26/4/2011 a 2/5/2011, em viagem oficial a Houston (Estados Unidos), na qualidade

de Presidente da Comissão de Política Agropecuária. (- Ciente. Publique-se.)

Dos Deputados Hely Tarqüínio e Inácio Franco notificando o falecimento do Sr. José

Hironilton Lopes, Prefeito Municipal de Matutina, ocorrido em 26/4/2011, próximo ao

Município de Luz. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Presidência do Deputado Jayro Lessa

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Questão de ordem -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2011 - Projeto de Lei Complementar nº

7/2011 - Projetos de Lei nºs 1.338 a 1.391/2011 - Requerimentos nºs 523 a 540/2011 -

Requerimentos  dos  Deputados  Almir  Paraca  e  Elismar  Prado,  Anselmo  José

Domingos, Sargento Rodrigues e Elismar Prado - Comunicações: Comunicações das

Comissões  de  Administração  Pública,  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Esporte,  de

Transporte e de Saúde e do Deputado Luiz Carlos Miranda - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ulysses Gomes e Carlos Mosconi, da

Deputada Luzia Ferreira e do Deputado João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

Camillo Fraga Reis para o Cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Almir Paraca e Elismar Prado, Sargento Rodrigues e

Elismar Prado; deferimento - Requerimento do Deputado Anselmo José Domingos;

indeferimento - Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem; homenagem póstuma

- Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Paulo Guedes -  Alencar  da Silveira Jr.  -  Jayro

Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende

-  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Júlio  -  Antonio Lerin -  Arlen
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Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - 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 -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - 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)

Atas

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. o espaço.

Entendi ser pertinente esta questão de ordem. Ontem tivemos aqui alguns setores da

imprensa, mais uma vez focados no Poder Legislativo - apenas no Poder Legislativo

-,  questionando sobre  o  pagamento  das  reuniões  extraordinárias  aos  Deputados.

Refiro-me a esse pagamento, que está previsto em lei e que foi objeto de uma ação

popular.  O Tribunal  de Justiça julgou procedente a ação em favor  da Assembleia

Legislativa  de  Minas.  Uma jornalista  do  jornal  “Estado  de  Minas”  disse  que  este

Deputado  era  o  mais  exaltado  dos  Deputados.  A minha  forma  exaltada  de  me
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manifestar sobre o assunto, Sr. Presidente, não é quanto à defesa do pagamento,

mesmo porque vivemos em um Estado Democrático de Direito, em que impera a lei, e

a  lei  neste  momento  determina  o  pagamento.  Portanto,  o  pagamento  é  legal.

Acontece,  Sr.  Presidente,  que  nós,  eu  e  vários  Deputados  desta  Casa,  estamos

fazendo questionamentos.  Não podemos nos calar,  e,  diga-se de passagem, esta

Casa tem-se calado por muito tempo, os Deputados têm-se acovardado - essa é a

palavra correta - e não podemos nos acovardar. Talvez alguém ou algum setor da

imprensa precise  saber  que a  Assembleia,  que  o  Legislativo  não é a  “Geni”  dos

Poderes. Disse aqui ontem e vou repetir. A licitação pública, conforme prevê o art. 37

da  Constituição  da  República,  diz  o  seguinte:  “A administração  pública  direta  e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência”. O salário de qualquer membro deste Poder, Sr. Presidente,

está publicado na internet. A publicação da verba indenizatória e os gastos com ela

estão publicados na internet. O auxílio-moradia está publicado na internet. Portanto

qualquer cidadão que nos esteja assistindo e nos ouvindo neste momento vai saber

quanto cada Deputado recebe dentro do Parlamento mineiro. A pergunta que se deve

fazer  à  imprensa  é:  por  que  essa  imprensa  não  vai  ao  Judiciário,  ao  Ministério

Público,  ao  Tribunal  de  Contas  e  ao  Executivo  cobrar  também  a  mesma

transparência?  Do  contrário,  podemos  ter  a  impressão  de  que  moralidade

administrativa só cabe ao Parlamento. Não cabe só a este, ou teremos de rasgar a

Constituição da República. Esse o nosso questionamento. Nesse aspecto, é óbvio

que  qualquer  Deputado  desta  Casa  tem  de  estar  exaltado,  porque  se  vira  uma

metralhadora diretamente para o Legislativo, esquecendo-se de que não é apenas o

Poder Legislativo que exerce o poder sobre a coisa pública. Essa seria uma definição

sobre  política,  ou  seja,  o  exercício  do  poder  sobre  a  coisa  pública.  O  Ministério

Público também exerce, o Judiciário exerce, o Tribunal de Contas exerce, o Executivo

exerce. Então, é preciso que os Deputados desta Casa tenham a coragem de dizer

isso repetidas vezes, para que a imprensa possa ter um pouquinho mais de cuidado.

O cidadão que está nos ouvindo e assistindo deve fazer a seguinte pergunta: por que

a mesma jornalista do “Estado de Minas” não foi ao Tribunal de Justiça e perguntou



1798
____________________________________________________________________________

quais  são as parcelas  remuneratórias  do Poder  Judiciário?  Por  que,  no portal  do

Tribunal de Justiça, não há essa descrição? Por que, no Ministério Público, não há a

descrição de quanto ganha cada membro do Executivo,  do  Ministério  Público,  do

Tribunal  de  Contas?  Moralidade  administrativa,  moralidade  pública  é  extensiva  e

obrigatória a todos os poderes. Faço aqui um desafio à mesma jornalista que achou

que eu estava exaltado. Sou cumpridor de leis, fiz aqui um juramento de cumprir leis

e, como tal, devo cumprir. Mas não posso entender que parcela da imprensa vire a

metralhadora contra o Legislativo e se esqueça de fiscalizar os outros. O cidadão que

está nos assistindo quer a mesma posição da imprensa também quanto ao Judiciário,

ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Aí sim, Sr. Presidente. É por isso que

ontem colhemos assinaturas num requerimento que foi assinado por 43 Deputados.

Esta Casa tem que sair da letargia, precisa deixar de ter um comportamento covarde

e precisa  chamar  para o debate.  O Presidente  deste  poder  tem responsabilidade

nesse aspecto.  É  preciso  chamar  à  audiência  pública,  lá  na comissão,  e  fazer  a

discussão, convidando todos os jornalistas de Minas Gerais para discutir o que ganha

cada membro de poder.  Aí  talvez possamos atingir  o  mínimo da  moralidade que

necessitamos neste Estado e no País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, gostaria de interpretar o que o

Deputado Dinis Pinheiro deverá fazer, porque, segundo a lei, só pode ser suspenso

pagamento após votado nesta Casa, neste Plenário, para que deixe de ser obrigação

da Assembleia pagar. Acredito que o Deputado Dinis Pinheiro irá mandar esta Casa,

esta  Assembleia,  este  Plenário  votar  para  ser  aprovada  ou  não  a  extinção  do

pagamento da verba remuneratória.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência ser lida, a Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/2011

Altera o parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - O parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 195 - (...)

Parágrafo  único  -  Para  assegurar  o  estabelecido neste  artigo,  o  Estado deverá

garantir o ensino de Filosofia, Sociologia, Noções de Direito Eleitoral e Noções de

Legislação0 de Trânsito nas escolas públicas do ensino médio.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Rômulo Veneroso - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Viana -  Duarte Bechir  -  Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino -  Fred Costa -  Gustavo Valadares -  Ivair  Nogueira -  João Vítor

Xavier  -  José Henrique -  Liza Prado -  Mauri  Torres  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Justificação: A inclusão da disciplina Noções de Legislação de Trânsito no conteúdo

curricular das escolas públicas de ensino médio do Estado faz-se necessária para

garantir  melhor  formação  da  cidadania,  tornando  permanente  a  discussão  e  a

reflexão  a  respeito  das  obrigações  e  dos  direitos  da  legislação  de  trânsito  no

ambiente escolar. Trata-se de tema importante para a sociedade, haja vista os altos

índices de infrações e acidentes de trânsito.

Em face do exposto, apresento aos meus nobres pares esta proposta de emenda à

Constituição, para sua apreciação.

- Publicado, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 51/2009)

Dispõe  sobre  os  prazos  para  encaminhamento  à  Assembleia Legislativa  dos

projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -; à Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG -, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à Lei Orçamentária Anual - LOA -

serão  encaminhados  pelo  Governador  do  Estado  e  apreciados  pela  Assembleia

Legislativa nos seguintes prazos:

I - o Projeto do Plano Plurianual de Ação Governamental, para vigência até o final

do  primeiro  exercício  financeiro  do  mandato  subsequente,  será  encaminhado  até

quatro  meses  e  meio  antes  do  encerramento  do  primeiro  exercício  financeiro  e

devolvido para sanção até o término da sessão legislativa;

II - o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até oito meses

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o término

do primeiro período da sessão legislativa;

III  -  o Projeto de Lei  Orçamentária Anual do Estado será encaminhado até três

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o

término da sessão legislativa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Almir Paraca

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.338/2011

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de todas  as  maternidades  no Estado  de Minas

Gerais disponibilizarem pulseira antissequestro para os recém-nascidos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As maternidades dos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais ficam

obrigadas  a  disponibilizar  pulseira  antissequestro  para  os  recém-nascidos  e  as

crianças internadas.

Art.  2º  -  A pulseira  terá  um  sensor  de  alarme  e  será  fixada  por  meio  de  um

dispositivo  no  pulso  da  criança  recém-nascida  ou  de  qualquer  outra  criança  que

estiver internada.

Parágrafo único - Nas portas de entrada e saída dos hospitais haverá dispositivos

que acionam o alarme, no caso de saída de criança portando a pulseira.
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Art. 3º - A pulseira somente poderá ser desativada por funcionário autorizado pela

maternidade.

Art.  4º  -  O descumprimento das disposições contidas nesta lei  sujeitará a parte

infratora a penalidades a serem definidas em regulamento.

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 prazo de noventa dias da data

de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa a obrigar todas as

maternidades dos hospitais públicos do Estado a implantar a pulseira antissequestro,

um equipamento eletrônico que deve ser colocado no pulso da criança recém-nascida

ou de qualquer outra criança que estiver internada. 

A pulseira possuirá um sensor de alarme e será fixada por meio de um dispositivo

no pulso da criança internada e só poderá ser aberta por funcionários devidamente

autorizados.

Para  reforçar  ainda  mais  essa  segurança,  nas  portas  de  entrada  e  saída  dos

hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com criança

portando a pulseira. O alarme terá também a função de alertar os funcionários dos

hospitais  sobre  a  saída  de  qualquer  criança  das  dependências  das  unidades  de

saúde.

A proposta é necessária e será uma maneira eficaz de defender a integridade da

família e do bebê, afinal muitos são os casos noticiados nos veículos de comunicação

sobre recém-nascidos sequestrados nas maternidades.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.258/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.339/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.871/2009)

Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  da  expressão  “foto  ou  imagem  meramente

ilustrativa” nos veículos de comunicação quando a imagem não for condizente com o

produto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  utilização  da  expressão  “foto  ou  imagem  meramente

ilustrativa” nas publicações de produtos nos veículos de comunicação.

Parágrafo único -  Enquadram-se na proibição constante do “caput”  os seguintes

veículos de comunicação:

1 - jornais;

2 - revistas;

3 - panfletos;

4 - televisão;

5 - embalagens;

6 - sites;

7 - outros.

Art.  2º  -  O  anúncio  deverá  ser  apresentado  exatamente  como  o  conteúdo  do

produto, para informação e divulgação dos seus benefícios ao usuário.

Art.  3°  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  a carretará  ao

produtor/revendedor:

I - multa de 1.000 (um mil) reais;

II - na reincidência, 10.000 (dez mil) reais e fechamento do estabelecimento.

Art.  4º  -  Esta  lei  deverá  ser  regulamentada  pelo  Poder  Executivo  no  prazo  de

noventa dias, a contar de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: É normal vermos nos anúncios de TV, jornais, revistas, embalagens,

entre outros, expressões do tipo: “foto ou imagem meramente ilustrativa”. E, quando

adquirimos o referido produto, constatamos que ele não condiz com o anunciado, o



1803
____________________________________________________________________________

que não poderia acontecer, pois o produto que é ilustrado nas embalagens tem que

representar o produto anunciado, que será adquirido pelo consumidor.

Essa  prática  tornou-se  normal,  e  os  anunciantes  utilizam-se  de  imagens

completamente fora da realidade para que os produtos anunciados apresentem um

aspecto mais atraente aos potenciais clientes.

Esse enunciado exime os anunciantes da responsabilidade da entrega do produto

como consta na imagem, ou seja, significa que o consumidor talvez não receba um

produto idêntico ao apresentado.

Com isso,  os anunciantes  escapam das reclamações relacionadas ao direito  do

consumidor, pois o Código de Defesa do Consumidor é explícito ao proibir, em seu

art.  37,  a  publicidade  enganosa,  caracterizando-a  como “qualquer  modalidade de

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,

por  qualquer  outro  modo,  mesmo  por  omissão,  capaz  de  induzir  em  erro  o

consumidor  a  respeito  da  natureza,  característica,  qualidade,  quantidade,

propriedade,  origem, preço  e  quaisquer  outros  dados  sobre  produtos  e  serviços”.

Mesmo assim, os fornecedores continuam enganando consumidores e tendo lucros

abusivos  em  cima  de  anúncios  diversos  com  fotos  ou  imagens  meramente

ilustrativas.

Quantos anúncios, embalagens e contratos precisarão de frases tão tolas quanto

óbvias, quanto “foto meramente ilustrativa”, para que se faça algo em beneficio de

milhões de consumidores?

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- 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 1.340/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.629/2010)

Institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns, a ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro.
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Parágrafo único - A Semana Estadual da Pastoral da Criança tem por finalidade

incentivar e difundir as ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança, especialmente

o  atendimento  voluntário  a  famílias  carentes,  visando  à  redução  do  índice  de

mortalidade infantil.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: O relevante trabalho da Pastoral da Criança, organismo de ação social

da  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  -  CNBB  -,  vinculada  à  Comissão

Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, que objetiva a promoção

do desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos em seu ambiente familiar e em

sua comunidade, tem merecido o reconhecimento internacional.

Em 1982,  o  Cardeal  de São Pedro,  Dom Evaristo  Arns,  em contato  com então

Diretor Executivo da Unicef, James Grunt, em reunião promovida pela ONU sobre a

paz mundial, na Suíça, recebeu a sugestão para que a Igreja Católica brasileira fosse

promotora de uma ação com vistas a reduzir a mortalidade infantil no País.

A CNBB encampou a ideia e Dom Paulo convocou sua irmã, a médica sanitarista

Zilda Arns, que com o apoio de Dom Geraldo Majella Agnelo, na época Arcebispo de

Londrina,  iniciou  em  1983,  na  Paróquia  de  São  João  Batista,  Município  de

Florestópolis, no Estado do Paraná, seu primeiro teste.

O referido Município, recordista na taxa de mortalidade infantil com 127 mortes para

cada mil  nascimentos teve,  após um ano,  a mortalidade infantil  reduzida para 28

crianças de cada mil nascidas.

Diante  do  extraordinário  sucesso,  no  ano  seguinte  o  trabalho  da  Pastoral  da

Criança  se  expandiu  para  outras  regiões  brasileiras  com  o  apoio  dos  bispos.

Atualmente,  de  acordo  com  a  própria  CNBB,  mais  de  260  mil  voluntários

acompanham o desenvolvimento de aproximadamente 1,8 milhão de crianças de até

6 anos e de quase 94 mil gestantes, em comunidades carentes de 4.066 Municípios

em todos os Estados do País.

Hoje, o modelo de trabalho desenvolvido pela catarinense Zilda Arns, nascida no

Município de Forquilhinha, no sul do Estado, orgulha os catarinenses e brasileiros,

sendo aplicado em 27 países.
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A perda da catarinense Zilda Arns, que dedicou grande parte de sua vida à Pastoral

da  Criança  e  às  causas  humanitárias  será  sentida  e,  com  certeza,  continuará

motivando muitos  a  seguir  seu exemplo na construção de um mundo mais  justo,

fraterno e solidário.

Em razão disto, e em reconhecimento ao significativo trabalho prestado à sociedade

pelo cunho humanitário de seu trabalho, é que apresento esta proposição que visa

instituir  a  Semana  Estadual  da  Pastoral  da  Criança  Zilda  Arns,  como  forma  de

relembrar a atuação e a importância social dessa valorosa catarinense.

- 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 1.341/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.253/2010)

Estabelece condições e prazos na entrega de avisos de cobrança de prestação de

serviço e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os avisos  de  cobrança  de  prestação de serviço  de  qualquer  natureza

devem chegar  ao  usuário  do  serviço,  no mínimo,  uma semana antes da  data do

vencimento.

Parágrafo único - Considera-se avisos de cobrança para os efeitos desta lei, guia

de  pagamento,  fatura  mensal,  aviso  de  débito,  boleto  bancário,  ficha  de

compensação,  conta,  mensalidade,  ficha  financeira  e  outros  documentos  que,

efetivamente, avisem o usuário do valor e da data de vencimento de conta a pagar.

Art.  2º - Os avisos de cobrança devem ser efetuados mediante correspondência

com aviso de recebimento - AR -, enviada para o endereço que o usuário determinar. 

Art. 3° - O usuário terá o prazo de uma semana a pa rtir da data de recebimento do

aviso de cobrança, independentemente da data de vencimento da conta, para efetuar

o pagamento isento de multa e juros. 

Art.  4° -  A emissão e a entrega de aviso  de cobranç a são de responsabilidade

exclusiva da empresa prestadora de serviço, não cabendo normas contratuais que

transfiram para o usuário tais obrigações. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Chegaram ao meu gabinete inúmeras reclamações de consumidores

insatisfeitos com o procedimento de envio e recebimento de avisos de cobrança. As

referidas reclamações giram em torno do envio e do recebimento tardio, ou seja, em

data próxima do vencimento, ou até mesmo de recebimento de cobrança após a data

do vencimento.

Tendo  de  enfrentar  os  transtornos  causados  pela  impossibilidade  de planejar  o

pagamento de suas contas, o consumidor é obrigado ainda a sofrer com incontáveis

idas a instituições financeiras e a pagar juros e multas indevidos, além de ter que se

submeter a obrigações secundárias  inseridas,  impropriamente,  como a de ter  que

adquirir formulário para emitir um aviso de cobrança contra si mesmo.

Por tal  razão, este projeto pretende assegurar ao consumidor a possibilidade de

pagamento de títulos de cobrança de forma clara e incontestável, principalmente no

que tange a faturas que chegam tardiamente em suas residências e, não raras vezes,

após a data de vencimento.

- 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 1.342/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.093/2010)

Declara de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e

Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação

Neurológica e Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  Associação  do  Centro  de  Reabilitação

Neurológica  e  Equoterapia  Amorequo  é  realizar  atendimento  aos  portadores  de
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necessidades especiais (crianças, adultos e idosos) na área de equoterapia e nas

demais  áreas:  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  educação  física,  psicologia,

fonoaudiologia, nutrição, psicopedagogia e equitação.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.343/2011

Torna  obrigatório  o  recolhimento  das  sobras  de  medicamentos  em recipientes

adequados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  fabricantes,  distribuidores,  importadores,  revendedores  e

comerciantes de medicamentos, postos de saúde e hospitais no Estado de Minas

Gerais  obrigados  a  recolher  em  recipientes  adequados  todas  as  sobras  de

medicamentos de que dispuserem.

§  1º  -  Considera-se  como  medicamento  para  o  efeito  desta  lei  todo  produto

farmacêutico  obtido  ou  elaborado  tecnicamente  com  fins  de  diagnóstico,  cura,

profilaxia e paliativo.

§ 2º - Os recipientes de coleta deverão ser instalados em locais visíveis, de modo

explícito; deverão conter dizeres que venham alertar e despertar a conscientização do

usuário  sobre  a  importância  e  a  necessidade  do  correto  fim  das  sobras  de

medicamentos  que  representam  risco  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  quando  não

tratados com a devida cautela.

Art. 2º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar, segundo a sua conveniência e a

oportunidade, a fiscalização e a forma de recolhimento das sobras dos medicamentos

pelo órgão competente, a aplicação de multas aos infratores desta lei e a destinação

desta arrecadação.

Art. 3º - Os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se

adequarem a esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Liza Prado

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.237/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.344/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.812/2010)

Declara de utilidade pública a Casa de Passagem Vida, com sede no Município de

Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Passagem Vida, com sede no

Município de Nova Lima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

João Leite

Justificação: A Casa de Passagem Vida, com sede no Município de Nova Lima, é

uma entidade civil sem fins lucrativos que promove a luta intransigente pela melhoria

das condições de vida dos carentes de Nova Lima e região, com ações de caráter

assistencial  nas  áreas  da  saúde,  educação,  profissionalização  e  reabilitação  de

dependentes químicos.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado,  trazendo melhorias  para a população carente do Município,

motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas 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 1.345/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.285/2008)

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural do Junco de

Minas, com sede no Município de Malacacheta.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

do Junco de Minas, com sede no Município de Malacacheta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural do Junco de Minas, com sede

no  Município  de  Malacacheta,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  finalidade

filantrópica  e  de  caráter  educacional,  cultural  e  assistêncial,  visa,  entre  outros

objetivos: proteger a saúde da família, da gestante, da criança e do idoso por meio de

incentivo  ao  aleitamento  materno,  de  campanha  de  combate  a  doenças

transmissíveis  ou  infecto-contagiosas,  em  integração  com  órgãos  competentes;

incentivar  manifestações  folclóricas,  artísticas,  culturais  e  desportivas  das

comunidades, de forma a integrar a população assistida à vida social e política do

Município;  combater  a  fome  e  a  pobreza,  incentivar  a  distribuição  de  sementes,

mudas,  alimentos  de  subsistência  a  agricultores  familiares  locais  e,  se  possível,

manter plantios comunitários para atendimento ao pessoal necessitado; incentivar por

todos os meios a freqüência das crianças e adolescentes à escola, dando material

escolar  e  didático  às  crianças  carentes  e  apoiando  a  instituição  escolar  das

comunidades  abrangidas  em  tudo  o  que  for  necessário;  promover  e  incentivar  a

formação e o funcionamento de clubes de mães, jovens e de comissões comunitárias

para a direção dos trabalhos com as famílias, incluindo-se aqui as crianças, mães,

jovens,  adultos  e  idosos,  cada  um  com  seus  trabalhos  específicos;  promover

reuniões,  debates,  simpósios,  cursos,  seminários  e  capacitação  sobre  direitos  e

garantias  do  cidadão,  estimulando  os  filiados  a  participarem  das  decisões

governamentais nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte, cultura, lazer,

agropecuária,  alimentação,  meio  ambiente,  política  agrícola,  crédito  rural,

desenvolvimento sustentável e outros que se fizerem necessários para a melhoria

dos níveis de vida, ampliando-se seus conhecimentos a respeito de cada área citada;

proteção do meio ambiente por meio da integração com entidades afins que atuem na

promoção  de  campanhas  educativas  e  projetos  de  recuperação  ambiental;
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desempenhar  atividades  de  implementação  e  gerenciamento  de  infra-estruturas

comunitárias de saúde, saneamento básico, habitação, comunicação e educação; e

prover a comunidade, por meio de convênios e projetos com entidades públicas ou

particulares, com os seguintes benefícios: energia elétrica, construção e manutenção

de creches, ambulância, equipamentos ambulatoriais e hospitalares, equipamentos

agrícolas,  construção  de  infra-estrutura,  além  de  promover  a  construção  e  a

manutenção  de  centros  comunitários,  posto  de  saúde,  posto  telefônico,  orelhões,

sede de associação, poços artesianos e outros reivindicados pela comunidade.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

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 consta em atestado.

- 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 1.346/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.149/2007)

Estabelece  diretrizes  para  as  políticas  públicas  estaduais  de  combate  à

discriminação racial e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta lei define os princípios e estabelece as diretrizes para a elaboração e

a execução, no Estado, das políticas públicas para o combate à discriminação de

origem racial e para a superação das desigualdades socioeconômicas que atingem a

população negra e outros segmentos étnicos minoritários da população mineira.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei consideram-se: 

a) discriminação racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada

em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular
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ou restringir  o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de

direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,

cultural ou em qualquer outro campo da vida pública;

b) desigualdades raciais as situações de diferenciação de acesso e gozo de bens,

serviços  e  oportunidades,  derivadas  ou  fundamentadas  em  critérios  de  raça,  cor,

descendência ou origem nacional ou étnica;

c)  segmentos  étnicos  minoritários  os  grupos  de  indivíduos,  diversos  do  grupo

majoritário,  que  compartilham  herança  cultural  e  situação  social  ou  econômica

desfavorável em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

d) políticas públicas as ações, iniciativas e programas adotados pelo Governo do

Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;

e) ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados pelo Estado para

a  correção  das  desigualdades  raciais  e  para  a  promoção  da  igualdade  de

oportunidades.

Art. 3º - São diretrizes para implementação das políticas públicas de que trata esta

lei  a  reparação,  a  compensação,  a  inclusão  das  vítimas  da  desigualdade  e  a

valorização da diversidade racial.

Art.  4º  -  A  participação  da  população  negra  e  dos  outros  segmentos  étnicos

minoritários, em condições de igualdade de oportunidades, na vida econômica, social,

política e cultural do Estado será promovida, prioritariamente, por meio de:

I  -  inclusão  da  dimensão  racial  nas  políticas  públicas  de  desenvolvimento

econômico e social;

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 

III  -  modificação  das  estruturas  institucionais  do  Estado  para  o  adequado

enfrentamento e a superação das desigualdades raciais decorrentes do preconceito e

da discriminação racial;

IV - reformulação de normas para aperfeiçoar o combate à discriminação racial e às

desigualdades  raciais  em  todas  as  suas  manifestações  individuais,  estruturais  e

institucionais;

V -  busca da eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais

que impedem a representação da diversidade racial nas esferas pública e privada;
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VI  -  estímulo,  apoio  e  fortalecimento  de  iniciativas  oriundas  da  sociedade  civil

direcionadas  à  promoção  da  igualdade  de  oportunidades  e  ao  combate  às

desigualdades raciais, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios

de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos e contratos públicos;

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento

das desigualdades raciais nas esferas da educação, cultura, esporte e lazer, saúde,

trabalho,  mídia,  terras  de  quilombos,  terras  indígenas,  acesso  à  Justiça,

financiamentos públicos, contratação pública de serviços e obras e outras.

Parágrafo único - Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em iniciativas

reparatórias destinadas a iniciar a correção das distorções e desigualdades raciais,

podendo utilizar-se do sistema de cotas. 

Art. 5º - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra passa a

denominar-se Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Art.  6º  -  Compete  ao  Conselho  Estadual  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  a

formulação,  coordenação,  supervisão  e  avaliação  das  políticas  de  combate  à

desigualdade  e  à  discriminação  racial,  com  ênfase  na  população  negra  e

considerados os demais grupos étnicos minoritários.

TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I

Do Direito à Saúde

Art.  7º  -  O  acesso  universal  e  igualitário  ao  Sistema  Único  de  Saúde  será

proporcionado  pelo  governo  estadual,  com  ações  e  serviços  em  que  sejam

focalizadas as peculiaridades da população negra e dos demais segmentos étnicos

minoritários, objetivando a promoção, proteção e recuperação de sua saúde. 

Art. 8º - O quesito raça/cor será obrigatoriamente introduzido e coletado, de acordo

com  a autoclassificação,  em  todos  os  documentos  em  uso no  Sistema Único  de

Saúde, tais como:

I - cartões de identificação do SUS;

II - prontuários médicos;

III - fichas de notificação de doenças;
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IV - formulários de resultados de exames laboratoriais;

V - inquéritos epidemiológicos;

VI - estudos multicêntricos;

VII - pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;

VIII - qualquer outro instrumento que produza informação estatística. 

Art. 9º - A Secretaria de Estado de Saúde produzirá, sistematicamente, estatísticas

vitais  e análises  epidemiológicas da morbimortalidade por  doenças geneticamente

determinadas ou agravadas pelas condições de vida da população negra e dos outros

segmentos étnicos minoritários.

Art. 10 - O Poder Executivo incentivará a pesquisa sobre doenças prevalentes na

população negra,  bem como desenvolverá programas de educação e de saúde e

campanhas públicas de esclarecimento para sua prevenção e tratamento.

§ 1º - As doenças prevalentes na população negra e os programas mencionados no

“caput”  deste artigo serão definidos em regulamento pela Secretaria de Estado de

Saúde.

§ 2º - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação criarão, no

prazo de doze meses, linhas de pesquisa e programas de estudo sobre a saúde da

população negra e dos outros segmentos étnicos minoritários.

§  3º  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  as  universidades  estaduais

promoverão estudos e medidas administrativas necessárias à introdução, no prazo de

setecentos e vinte dias, de conteúdos relativos à saúde da população negra e dos

demais segmentos étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos

cursos de saúde do ensino médio e superior.

Art. 11 - Os estabelecimentos de saúde públicos ou que recebam recursos públicos

realizarão  exames  laboratoriais  nos  recém-nascidos,  para  diagnóstico  de

hemoglobinopatias, em especial o traço falciforme e a anemia falciforme.

Art.  12  -  A Secretaria  de  Estado de Saúde,  em articulação com as  Secretarias

Municipais de Saúde, implantará, no prazo de trezentos e sessenta dias, o Programa

Agentes Comunitários de Saúde e, em setentos e vinte dias, o Programa de Saúde

da Família ou programas que lhes venham a suceder em todas as comunidades de

remanescentes de quilombos existentes no Estado.
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Parágrafo único - Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos

terão acesso preferencial aos processos seletivos para a constituição das equipes

dos programas referidos no “caput” deste artigo.

Art.  13  -  O Estado participará,  de  forma complementar,  na  promoção da saúde

indígena.

CAPÍTULO II

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art.  14  -  A população negra  e  os  demais  segmentos  étnicos  minoritários  terão

assegurado o direito de participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e

de lazer adequadas a seus interesses e condições. 

§ 1º - O governo promoverá o acesso da população negra e dos demais segmentos

étnicos minoritários ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de lazer e apoiará a

iniciativa  de  entidades  que  mantenham  espaço  para  promoção  social  destes

segmentos.

§  2º  -  Nas  datas  comemorativas  de  caráter  cívico,  as  instituições  de  ensino

convidarão  representantes  da  população  negra  e  dos  outros  segmentos  étnicos

minoritários,  conforme  o  caso,  para  debater  com  os  estudantes  suas  vivências

relativas ao tema em comemoração. 

Art.  15 -  O governo estadual desenvolverá campanhas educativas, inclusive nas

escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra e dos outros

segmentos étnicos minoritários faça parte da cultura de toda a sociedade.

Art.  16  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  as  universidades  estaduais

promoverão estudos e medidas administrativas necessárias à introdução, no prazo de

setecentos e vinte dias, de conteúdos relativos à história da população negra e dos

demais segmentos étnicos minoritários, como temas transversais nos currículos dos

cursos ensino médio e superior.

Art. 17 - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação criarão

linhas  de  pesquisa  e  programas  de  estudo  voltados  para  temas  referentes  às

relações raciais e questões pertinentes à população negra e aos demais segmentos

étnicos minoritários.

Art. 18 - A Secretaria de Estado de Educação e a Fapemig incentivarão as escolas

e as universidades a:
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I - apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-

graduação,  que  desenvolvam  temáticas  de  interesse  da  população  negra  e  dos

demais segmentos étnicos minoritários;

II  -  incorporar  nas matrizes curriculares  dos cursos de formação de professores

temas que incluam valores referentes à pluralidade étnica e cultural  da sociedade

brasileira;

III  -  desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar de

tecnologias  avançadas  jovens  pertencentes  à  população  negra  e  aos  demais

segmentos étnicos minoritários;

IV - estabelecer programas de cooperação técnica com as escolas de educação

infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico para a formação docente

baseada em princípios de eqüidade, de tolerância e de respeito às diferenças raciais.

Art. 19 - É obrigatória a inclusão do quesito raça-cor, a ser preenchido de acordo

com a autoclassificação, em todo instrumento de coleta de dados do censo escolar

promovido pela Secretaria de Estado de Educação e pelas universidades, para todos

os níveis de ensino.

Art. 20 - O governo estadual 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.

§ 1º - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos: 

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 sua 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. 

§  2º  -  Na  organização  da  escola  indígena  será  garantida  a  participação  da

comunidade na definição do modelo de organização e gestão. 

§  3º  -  As  escolas  indígenas  desenvolverão  suas  atividades  de  acordo  com  o

proposto em seus respectivos projetos político-pedagógicos e regimentos escolares,

com as seguintes prerrogativas: 
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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 de cada comunidade. 

Art.  21  -  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  de  Educação,  no  âmbito  das

instituições formadoras de professores. 

§ 1º - 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. 

§ 2º  -  Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e,

quando for o caso, concomitantemente com sua própria escolarização. 

§ 3º -  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. 

§ 4º - O Estado assegurará aos professores indígenas formação inicial e continuada

de  qualidade  e  em  consonância  com  as  especificidades  socioculturais  de  cada

comunidade. 

Art. 22 - 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. 

§ 1º - O Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena, vinculado à Secretaria

de Estado de 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. 

§  2º  -  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. 
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CAPÍTULO III

Do Fundo de Promoção da Igualdade Racial

Art. 23 - Lei específica criará o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial,

para a implementação de políticas públicas que tenham como objetivo promover a

igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra e dos demais

segmentos étnicos minoritários.

CAPÍTULO IV

Da Questão da Terra

Art. 24 - É reconhecido o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos

remanescentes das comunidades dos quilombos, no Estado de Minas Gerais.

Art. 25 - O procedimento administrativo para o reconhecimento das terras ocupadas

pelos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  será  iniciado  mediante

requerimento das comunidades interessadas, formulado por escrito ou verbalmente

ao órgão do governo estadual competente, devendo os órgãos responsáveis priorizar

os remanescentes das comunidades dos quilombos sujeitos a perderem suas terras.

Parágrafo único -  Este procedimento poderá  ser iniciado de ofício pelos  órgãos

estaduais  competentes  ou  a  requerimento  do  Ministério  Público  Estadual  ou  das

entidades representativas dos movimentos sociais negros no Estado.

Art.  26 -  O procedimento administrativo de reconhecimento das terras ocupadas

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos deverá ser realizado no prazo

de  noventa  dias  e  será  constituído  de  um  Relatório  Técnico  e  do  decreto  de

declaração  das  terras  como  sendo  de  remanescentes  das  comunidades  dos

quilombos. 

Parágrafo  único  -  Fica  assegurado  aos  remanescentes  das  comunidades  dos

quilombos  a  indicação  de  representantes  para  acompanhar  todas  as  fases  do

procedimento  administrativo,  ficando  reservado  ao  poder  público  indicar  a

participação  de  profissionais  de  notório  conhecimento  para  subsidiar  os

procedimentos administrativos de identificação e reconhecimento.

Art. 27 - O Relatório Técnico deverá conter:

I  -  a identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos,  com as

respectivas formas de organização e utilização das terras e recursos naturais para a

garantia de sua reprodução social, econômica, cultural e ambiental;
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II  -  a  caracterização  das  terras  ocupadas  e  sítios  históricos,  com  as  suas

respectivas plantas;

III - a circunscrição judiciária ou administrativa em que se encontra a área;

IV - o rol de confinantes e de quem possuir justo título de propriedade na área a ser

demarcada e titulada aos remanescentes das comunidades dos quilombos;

V - parecer conclusivo propondo ou não a edição de decreto de reconhecimento

das  terras  ocupadas  como  sendo  dos  remanescentes  das  comunidades  dos

quilombos.

Art.  28 - Concluído o Relatório Técnico e sendo o parecer favorável, deverá ser

publicado no órgão de imprensa oficial do Estado o decreto de reconhecimento das

terras  ocupadas  pelos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos,  que

produzirá os seguintes efeitos legais:

I  -  reconhecimento  dos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  como

segmentos sociais especialmente protegidos, portadores de identidade étnica;

II - disponibilização aos remanescentes das comunidades dos quilombos ou seus

representantes  de  todos  os  documentos,  registros,  atas,  livros  e  contratos

relacionados às terras ocupadas;

III -  vedação de qualquer tipo de remoção dos remanescentes das comunidades

dos quilombos, salvo catástrofe ou epidemia que ponha em risco a comunidade ou

relevante  interesse  nacional  devidamente  comprovado,  desde  que  ouvidas  as

comunidades atingidas e autorizada pela Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Na hipótese de remoção, o governo estadual deverá assentar os

remanescentes das comunidades dos quilombos em área próxima, com as mesmas

características, bem como indenizar previamente a propriedade da terra, os recursos

naturais utilizados, os cultivos e as benfeitorias, os sítios arqueológicos e os bens

imateriais.

Art.  29  -  Publicado  o  decreto  de  reconhecimento  das  terras  ocupadas  pelos

remanescentes das comunidades dos quilombos, deverá ser realizado o processo de

regularização  fundiária,  que  se  constituirá  de  demarcação  e  titulação  das  terras

ocupadas aos remanescentes, nos termos da legislação fundiária vigente.

Parágrafo  único  -  O  governo  estadual  prestará  assistência  jurídica  gratuita  aos
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remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos,  propondo  as  respectivas  ações

judiciais, se necessário.

Art. 30 - Havendo título de propriedade na área a ser demarcada e titulada, caberá

aos órgãos competentes promover a respectiva indenização ou desapropriação para

fins de caráter étnico, nos termos da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Art.  31  -  Concluído  o  processo  de  regularização  fundiária,  o  órgão  estadual

competente  deverá  expedir  os  títulos  de  propriedade  aos  remanescentes  das

comunidades dos quilombos.

Art.  32-  É  facultado aos  órgãos  do  governo estadual,  para  o  cumprimento  das

disposições  contidas  nesta  lei,  celebrar  convênios,  contratos,  acordos  ou

instrumentos similares de cooperação com órgãos públicos ou instituições privadas.

Art. 33 - Os trabalhos de identificação e reconhecimento realizados anteriormente à

sanção desta lei poderão instruir os procedimentos administrativos do decreto.

Art. 34 - O governo estadual elaborará e desenvolverá políticas públicas voltadas

para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  remanescentes  das  comunidades  dos

quilombos.

Art. 35 - Os remanescentes das comunidades dos quilombos poderão se beneficiar

do Fundo de Promoção da Igualdade Racial previsto nesta lei.

Art. 36 - Deverá ser prioridade do governo estadual o levantamento e a demarcação

das terras indígenas localizadas no Estado.

CAPÍTULO V

Do Mercado de Trabalho

Art.  37  -  O  governo  estadual,  na  implementação  de  políticas  voltadas  para  a

inclusão  de  população  negra  e  dos  demais  segmentos  étnicos  minoritários  no

mercado de trabalho, considerará:

I - os compromissos assumidos pelo Brasil, ao ratificar a Convenção das Nações

Unidas para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1968);

II  -  os compromissos assumidos pelo Brasil  ao ratificar a Convenção nº 111, de

1958, da Organização Internacional do Trabalho - OIT -, que trata da Discriminação

no Emprego e na Profissão;

III - a Declaração e o Plano de Ação emanados da III Conferência Mundial contra o

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.
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Art.  38  -  O governo estadual  promoverá  ações que assegurem a  igualdade de

oportunidades no mercado de trabalho para a população negra e para os demais

segmentos étnicos minoritários,  assegurando a contratação desses segmentos no

setor público e estimulando a adoção de medidas similares pelas empresas privadas,

também através de benefícios e incentivos fiscais.

§ 1º - As ações que assegurem a igualdade de oportunidades incluirão políticas e

programas de formação profissional, de emprego e de geração de emprego e renda

voltados para a população negra e para os demais segmentos étnicos minoritários.

Art.  39  -  As  ações  de  emprego e  renda promovem  o estímulo  à  promoção  de

empresários  oriundos  da  população  negra  e  dos  demais  segmentos  étnicos

minoritários,  por  meio  de  financiamento  para  a  constituição  e  a  ampliação  de

pequenas e médias empresas e programas de geração de emprego e renda.

Art. 40 - A contratação preferencial na esfera da administração pública, que deverá

ser implementada no prazo de trezentos e sessenta dias, obedecerá às seguintes

diretrizes:

I  -  para  a  aquisição  de  bens  e  serviços  pelo  setor  público,  assim  como  nas

transferências  e  nos  contratos  de  prestação  de  serviços  técnicos  com  empresas

nacionais  e  internacionais  e  organismos  internacionais,  será exigida  a adoção de

programas de promoção de igualdade racial para as empresas que se beneficiem de

incentivos governamentais ou sejam fornecedoras de bens e serviços;

II  -  o  preenchimento  de  cargos  em  comissão  ou  assessoramento  superiores

observará  a  meta  inicial  de  20%  (vinte  por  cento)  de  afro-brasileiros,  que  será

ampliada gradativamente até lograr a correspondência com a estrutura da distribuição

racial, observados os dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI

Do Sistema de Cotas

Art. 41 - Fica assegurada a cota mínima de 20% (vinte por cento) para a população

negra e para os demais segmentos étnicos minoritários no preenchimento das vagas

relativas:

I  -  aos  concursos  para  investidura  em  cargos  e  empregos  públicos  nas

administrações públicas estaduais direta e indireta;
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II  -  aos  cursos  de  graduação  em  todas  as  instituições  de  educação  superior

estadual;

III - nas escolas públicas de ensinos infantil, fundamental e médio.

CAPÍTULO VII

Dos Meios de Comunicação

Art. 42 - Os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica ou

fundacional,  as  empresas  públicas  e  as  sociedades  de  economia  mista  ficam

obrigados  a  incluir  cláusulas  de  participação  de  artistas  oriundos  dos  segmentos

étnicos de que trata esta lei, em proporção não inferior a 20% (vinte por cento) do

número  total  de  artistas  e  figurantes,  nos  contratos  de  realização  de  filmes,

programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário.

§  1º  -  Os  órgãos  e  as  entidades  de  que  trata  este  artigo  incluirão,  nas

especificações para contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e

realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática

de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou

serviço contratado.

§ 2º - Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de

medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade de raça,

sexo e idade na equipe vinculada ao projeto ou ao serviço contratado. 

CAPÍTULO VIII 

Da Ouvidoria 

Art.  43  -  O  Poder  Executivo  instituirá  Ouvidoria  Permanente  em  Defesa  da

Igualdade Racial como órgão pluripartidário, para receber e investigar denúncias de

preconceito  e  discriminação  com  base  em  etnia,  raça  ou  cor  e  acompanhar  a

implementação de medidas para a promoção da igualdade racial.

CAPÍTULO IX

Do Acesso à Justiça

Art.  44  -  É  garantido  às  vítimas  de  discriminação  racial  o  acesso  à  Ouvidoria

Permanente da Assembleia Legislativa, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e

ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de

seus direitos.
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Art. 45 - O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial constituirá Grupo

de Trabalho para a elaboração de Programa Especial de Acesso à Justiça para a

população negra e para os demais segmentos étnicos minoritários.

Parágrafo  único  -  O  Grupo  de  Trabalho  contará  com  a  participação  de

representantes  do  Poder  Judiciário,  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  de

associações de magistrados e do Ministério Público. 

Art.  46  -  Para  a  apreciação  judicial  das  lesões  e  das  ameaças  de  lesão  aos

interesses  da  população  negra  e  dos  demais  segmentos  étnicos  minoritários,

decorrentes de situações de desigualdade racial, recorrer-se-á à ação civil pública.

Parágrafo  único  -  As  condenações  pecuniárias  e  multas  decorrentes  das  ações

tratadas neste artigo serão destinadas ao Fundo Estadual de Promoção da Igualdade

Racial.

TÍTULO III

Das Disposições Finais

Art.  47  -  O  poder  público  criará  instrumentos  para  aferir  a  eficácia  social  das

medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão

de relatórios periódicos.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo - André Quintão.

Justificação:  Durante  os  500  anos  de  história  do  Brasil  ficamos  atrelados  aos

grilhões  da  discriminação e  do  preconceito  racial.  Milhares  de  pessoas  pagaram,

primeiro com a vida e depois com uma história de marginalização e miséria, para que

o  hediondo  sistema de  dominação  pela  discriminação  racial  pudesse  prevalecer.

Grupos etnicamente dominantes lutam para manter seus privilégios, seu poder, os

benefícios que gozam, as oportunidades culturais que usufruem. É na violência da

manutenção desses privilégios  que a ideologia da discriminação se perpetua e,  a

qualquer risco de subversão desse sistema, ativa-se, em ritmo e volume acelerados,

a produção ideológica que garante a sua manutenção.

A educação e o mercado de trabalho no Brasil, assim como os espaços políticos,

são fundamentais para a busca da cidadania. Estudos realizados pelo IBGE mostram
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que  os  brancos  recebem  salários  superiores  aos  recebidos  pelos  negros  no

desempenho das mesmas funções, e que o índice de desemprego destes também é

maior. No campo da educação, o analfabetismo, a repetência e a evasão escolar são

consideravelmente mais acentuados para os negros. Os indígenas encontram-se em

situação de isolamento e abandono, especialmente no tocante à preservação de sua

identidade cultural,  à sua sustentabilidade. à questão da saúde e da titulação das

terras historicamente ocupadas por eles.

A história da participação da população negra e dos indígenas na formação do povo

brasileiro foi  distorcida e,  por  esse motivo,  deve ser reescrita.  Acreditamos que a

transformação da sociedade começa com uma legislação que defenda os direitos à

cidadania igualitária.

Outros  grupos  étnicos  minoritários  têm  sido  historicamente  prejudicados  e

desrespeitados,  cabendo  a  nós  agora  a  tentativa  de  resgate,  reconhecimento  e

compensação de seus direitos usurpados. As discussões acumuladas em torno do

tema da igualdade racial têm evoluído no sentido de construir-se um conceito que

inclua outros grupos étnicos minoritários como alvo da proteção por parte do poder

público,  tais  como os asiáticos,  indígenas,  judeus,  ciganos  e  outros.  A legislação

federal já está adotando a nova terminologia e conceituação, a exemplo da Lei nº

10.678, de 23/5/2003, e o Decreto nº 4.885, de 20/11/2003. 

Mesmo reconhecendo que muitas  das disposições contidas neste  projeto  de  lei

refletem, na verdade,  uma carta de intenções e de princípios,  apresentamos esta

proposta de construção do Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais,

colocando-a à disposição da sociedade,  dos estudiosos da questão e dos nobres

parlamentares, para aperfeiçoamento no processo de discussão.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Direitos  Humanos,  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 1.347/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.904/2010)

Dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único:  Para  os  efeitos  desta  lei,  são  considerados  estabelecimentos

policiais  e  carcerários  as  repartições  pertencentes  à  estrutura  da  Secretaria  de

Estado de Defesa Social e da Polícia Militar.”.

Art. 2º - A alínea “c” do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

I - (...)

c)  o  Ouvidor  de  Polícia  do  Estado  e  o  Ouvidor  do  Sistema  Penitenciário  ou

representante por eles designados;”.

Art. 3º - Os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passam

a vigorar acrescidos das seguintes alíneas:

“Art. 2º - (...)

I - (...)

d) - o membro do Conselho da Comunidade da Comarca;

e) - Comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

f) - Comissão de Direitos Humanos das Câmaras Municipais onde estiver localizado

o estabelecimento prisional;

II - (...)

e) pastorais e capelanias religiosas.”.

Art. 4º - A Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art.  ...  -  É  assegurado às entidades  de que  trata  esta  lei  o  direito  ao  registro

fotográfico, ao registro em áudio e ao registro em vídeo das visitas aos presos, para

elaboração de seus relatório e providências diante das autoridades públicas.

Parágrafo único - Por medida de segurança é vedada a divulgação de imagens de

plano completo do estabelecimento prisional, bem assim, de imagens que possam

ferir  a  integridade  de  imagem  garantida  na  Lei  de  Execuções  Penais,  sendo  de

responsabilidade da entidade eventual registro indevido.”. 
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo

Justificação: Passados dez anos da promulgação da lei  que regula o acesso de

autoridades aos estabelecimentos carcerários e policiais do Estado, alguns ajustes se

fazem necessários,  tendo em vista  as  modificações nos órgãos  estaduais,  o  que

propomos  por  meio  desta  proposição.  Além  disso,  é  necessário  reconhecer  a

importância  das  pastorais  e  das  capelanias,  que  atuam  junto  a  esses

estabelecimentos, de forma humana, com objetivo eminentemente social, incluindo-as

no rol de autoridades com acesso, mediante prévia comunicação ao estabelecimento

prisional.  Da  mesma  forma,  propomos  o  acesso  de  Comissão  da  Assembleia

Legislativa  ou  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  das  Câmaras  Municipais  e  de

membro do conselho da comunidade onde está situado o estabelecimento. 

Tudo isso, entendemos, contribuirá para o aperfeiçoamento da lei hoje em vigor,

razão que nos leva a solicitar 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 1.348/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.886/2010)

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, com a redação

dada pelo art. 1º da Lei nº 18.725, de 13 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

§ 3º - Na contratação de obras e de serviços pela administração pública direta ou

indireta do Estado, serão reservados para sentenciados 10% (dez por cento) do total

das vagas existentes.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo
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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 1.349/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 354/2007)

Dispõe  sobre  instalações  sanitárias  para  uso  de  passageiros  em  estações

rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus intermunicipais

disporão  de  instalações  sanitárias  em  condições  adequadas  de  higiene  e

funcionamento, para uso gratuito de passageiros.

Parágrafo  único  -  O  acesso  às  instalações  sanitárias  se  fará  mediante  a

apresentação do bilhete de viagem.

Art. 2º - Ficam obrigadas as estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus

intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil visualização e que seja próximo às

instalações sanitárias.

Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,

fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo

Justificação:  O  transporte  coletivo  intermunicipal  no  Estado  de  Minas  Gerais  é

efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão. Os terminais rodoviários

são espaços públicos sob responsabilidade do poder público, os quais visam a servir

a população em seu direito constitucional de ir e vir.

Esses espaços não podem desvincular-se de suas atividades periféricas, entre as

quais  se  insere  a  oferta  de  serviços  que  atendam  aos  padrões  de  segurança  e

higiene, como instalações sanitárias adequadas, para utilização sem nenhum ônus,

nos pontos de parada e nas estações rodoviárias.

A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais rodoviários e

nos  pontos  de  parada  de  ônibus  intermunicipais  é  medida  que  beneficiará  a

população  de  todo  o  Estado.  Assim  sendo,  não  se  configura  ação  de  interesse
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predominantemente local. Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre a

matéria, conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal.

A  gratuidade  desse  serviço  não  acrescentará  despesa  elevada  sem  a

correspondente receita, uma vez que os usuários já pagam, no ato da compra da

passagem, a tarifa  de  embarque,  destinada à  manutenção do terminal  rodoviário.

Além disso, a norma não impede a existência de instalações sanitárias de uso não

gratuito.

Estamos reapresentando este projeto de lei por entendermos que, transformado em

lei,  o  povo  vai  ser  bastante  beneficiado.  Para  que isso  aconteça,  contamos  com

nossos pares para a aprovação desta iniciativa.

- 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 1.350/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 359/2007)

Determina  a  instalação  de  sinalização  educativa  em  rodovias  da  malha  viária

estadual, rodovias delegadas e rodovias federais sob a administração do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  determinada  a  instalação  de  sinalização  educativa  alusiva  ao

enfrentamento  do  abuso  e  da  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes  do

Estado de Minas Gerais e à erradicação do trabalho infantil, nas rodovias da malha

viária  estadual,  rodovias  delegadas  e  rodovias  federais  sob  a  administração  do

Estado.

Art.  2º  -  A sinalização educativa  de que trata este projeto conterá os  seguintes

dizeres:

I - “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie - 0800 31 11

19 - Disque Direitos Humanos-MG.”;

II - “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie – 0800 31 11 19 - Disque

Direitos Humanos-MG.”.

Art.  3º - Os demais aspectos da sinalização educativa de que trata este projeto

serão  definidos  conjuntamente  pela  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  e  pelo

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.
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Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  da  dotação

orçamentária do DER-MG.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo 

Justificação: O projeto de lei  ora apresentado tem por escopo a estruturação de

política  pública  de  defesa dos  direitos  da  criança e  do  adolescente,  por  meio  da

efetivação  do  desenvolvimento  de  ações  educativas  relativas  aos  direitos

fundamentais.

A implementação da sinalização educativa nas rodovias será um grande meio de

efetivação do combate à exploração de crianças e adolescentes. Visa à redução dos

índices de violência sexual que atinge o público infanto-juvenil.

As  diretrizes  do  Programa Mineiro  de  Direitos  Humanos,  do  Plano  Nacional  de

Direitos  Humanos,  do  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos  e  do

Estatuto da Criança e do Adolescente serão contempladas com a aprovação deste

projeto de lei.

A educação nas  rodovias  atua  como medida de proteção de jovens  vítimas  de

exploração  sexual,  e  a  instrução  sobre  os  meios  e  mecanismos  de  denúncia  é

importante para que toda a sociedade possa contribuir, efetivamente, no combate de

prática criminosa tão abominável.

- 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 1.351/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 353/2007)

Institui  o  Sistema de Número Fechado para  as  unidades prisionais  e dá outras

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas unidades

prisionais do Estado subordinadas à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos

Humanos ou à Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

§ 1º - O Sistema de Número Fechado destina- se a aferir a real capacidade de

ocupação em cada estabelecimento penal. 
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§ 2º -  A capacidade real  de  cada estabelecimento será definida por  decreto do

Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano. 

Art. 2º - Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso, a unidade

prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra unidade, de forma a não

ultrapassar a capacidade definida na forma do § 2º do art. 1º desta lei. 

Parágrafo único -  Ultrapassada a capacidade real de todos os estabelecimentos

prisionais, fica a o Poder Executivo obrigado a construir ou adaptar o imóvel, no prazo

de cento e oitenta dias, para receber os presos excedentes. 

Art. 3º - Em nenhuma hipótese será permitida o internamento, na mesma cela, de

sentenciados e presos que estejam aguardando julgamento. 

Art. 4º - Todos os presos condenados que cumprem pena sob guarda da Polícia

Civil, em cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos policiais, serão removidos

para estabelecimentos penais adequados, conforme o regime inicial de cumprimento

de pena ou determinado pelo Juiz de Execuções Criminais. 

Parágrafo  único  -  A  Secretaria  de  Estado  da  Justiça  e  de  Direitos  Humanos

assumirá,  progressivamente,  a  organização,  a  administração,  a  coordenação,  a

inspeção e a fiscalização das cadeias públicas, de acordo com cronograma a ser

estabelecido com a Secretaria da Segurança Pública, no prazo de dois anos a contar

da vigência desta lei. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias após a

sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo 

Justificação: A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua exposição de motivos,

dispõe, com inatacável propriedade, sobre as críticas que em todos os países se têm

feito  à  pena  privativa  de  liberdade,  fundadas  em  “fatos  de  crescente  importância

social,  tais  como o tipo  de tratamento penal  frequentemente  inadequado e quase

sempre pernicioso, a inutilidade dos métodos agora empregados no tratamento de

delinquentes  habituais  e  multirreincidentes,  os  elevados  custos  da  construção  e

manutenção  dos  estabelecimentos  penais,  as  consequências  maléficas  para  os
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infratores primários, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena significação,

sujeitos, na intimidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina da

aptidão para o trabalho.”. 

A superlotação é um dos problemas mais  preocupantes entre os  que afligem o

sistema  prisional  em  nosso  Estado,  entendido  este,  como  o  conjunto  de

estabelecimentos que alojam presos: penitenciárias, presídios, casas de detenção,

cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos policiais. 

Dentro desse quadro, as péssimas condições de cumprimento da pena acabam por

fazer  com  que,  ilegalmente,  se  aplique  ao  condenado  uma  nova  punição.  Sem

justificativa plausível, tira-se a eficácia do sistema presidiário. Exemplo disso são as

constantes rebeliões e tentativas de fuga em massa. 

O projeto, embora trate a matéria de forma drástica, parece-nos um meio eficaz de

impedir a perpetuação da prática de se amontoarem presos, como se objeto fossem,

transformando as prisões em depósitos frágeis e inseguros. 

Pela relevância do tema, é que contamos com 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 1.352/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.988/2008)

Dá a denominação de Avenida JN-José Nunes ao trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado de Avenida JN-José Nunes (in memoriam) o trecho da

MG-129 do Km 128 ao Km 132, que vai do distrito  de Antônio Pereira até a Vila

Residencial Antônio Pereira (antiga Vila Antônio) localizados no Município de Ouro

Preto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo

Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação ao trecho da MG-

129  do  Km  128  ao  Km  132,  que  vai  do  Distrito  de  Antônio  Pereira  até  a  Vila
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Residencial Antônio Pereira (antiga Vila Antônio), localizados em Ouro Preto.

Propomos o nome do saudoso JN-José Nunes (in memoriam) que foi uma pessoa

muito querida entre os moradores da mencionada cidade. Seu jeito simples e popular

está marcado na memória dos munícipes de Ouro Preto.

- 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 1.353/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.655/2010)

Dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e  bombeiros

militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  Estado  oferecerá  proteção,  auxílio  e  as sistência  aos  policiais  e

bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes  penitenciários  cuja  vida  esteja  em

situação de risco ou  cuja  integridade física  esteja  sendo ameaçada em razão da

natureza de suas atividades ou em função do local onde residem. 

§ 1° - Para os fins desta lei, considera-se em situ ação de risco ou com a integridade

física ameaçada o policial, o bombeiro militar ou o agente penitenciário que:

I - seja vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo, policial ou

judicial em decorrência do exercício regular de sua função;

II  -  seja vítima de ameaça em razão de ter  sido arrolado como testemunha em

procedimento policial ou judicial, originado de fato em que não tenha atuado como

autor, coautor ou partícipe.

§ 2° - A proteção, o auxílio e a assistência de que  trata esta lei estende-se aos

familiares  que,  em  razão  da  natureza  das  atividades  exercidas  por  policial  ou

bombeiro  militar,  policial  civil  ou  agente  penitenciário  ou  do  local  onde  residam,

estejam em situação de risco ou com a integridade física ameaçada.

Art. 2° - As medidas previstas nesta lei serão pres tadas por meio da instituição de

programa  estadual  de  proteção,  auxílio  e  assistência  aos  policiais  e  bombeiros

militares, policiais civis e agentes penitenciários com o objetivo de:

I - recuperar e manter a capacidade produtiva dos policiais e bombeiros militares,

policiais civis e agentes penitenciários;
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II  -  assegurar  a  adoção  de  medidas  que  visem  a  reparar  os  danos  físicos  e

materiais sofridos pela vítima;

III  -  elaborar  e  executar  plano de auxílio  e  de  manutenção econômica para  as

vítimas,  testemunhas  e  seus  familiares  que  estiverem  sofrendo  ameaças  e

necessitem de transferência temporária de residência.

Art. 3° - O poder público oferecerá aos policiais e  bombeiros militares, policiais civis

e agentes penitenciários em situação de risco, no âmbito do programa de que trata o

art. 2°, as seguintes medidas:

I - transferência de residência com locação de imóvel por um período de até dois

anos, podendo ser prorrogado até cessarem os motivos da inclusão no programa;

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de

trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;

IV - preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais;

V - ajuda financeira mensal para prover às despesas necessárias à subsistência

individual  ou  familiar,  no  caso  de  a  pessoa  protegida  ser  familiar  e  estar

impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos

vencimentos ou vantagens;

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica;

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e

administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 

Art.  4° -  O  programa  a  que  se  refere  o  art.  2° cont ará  com  um  Conselho

Deliberativo, ao qual caberá o acompanhamento da implementação desta lei. 

§ 1° - As deliberações do Conselho Deliberativo ser ão tomadas por maioria absoluta

de seus membros.

§ 2° - O Conselho Deliberativo elaborará o seu regi mento interno, em que definirá

seu regime de funcionamento. 

Art.  5° -  O  Conselho  Deliberativo  será  composto  pel os  seguintes  membros,

nomeados pelo Governador do Estado:
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I - um Diretor de Recursos Humanos, que o presidirá;

II - um psicólogo;

III - dois representantes de associações de classe;

IV - um assistente social;

V - um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;

VI - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

do Estado;

VII  -  um representante  da  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos da Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social;

VIII - um integrante do serviço de inteligência;

IX - um integrante da Corregedoria;

X - um representante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos  Humanos,  de Apoio Comunitário  e de Conflitos  Agrários  -

CAO-DH -;

XI - o Ouvidor de Polícia do Estado.

Art. 6° - São atribuições do Conselho Deliberativo:

I - referendar os pedidos de inclusão no programa, segundo os critérios indicados

nesta lei e no art. 5° da Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999;

II - apreciar a exclusão do programa dos beneficiários que não se tenham adaptado

às  regras  necessárias  à  proteção  oferecida  ou  que  tenham,  por  qualquer  outro

motivo, manifestado conduta incompatível com ele;

III - especificar o tipo de proteção e auxílio necessário nos casos admitidos pelo

programa;

IV - buscar unificar as ações necessárias à proteção e ao auxílio aos beneficiários;

V  -  propor  a  realização  de  convênio  com  entidade  pública  ou  privada  para  a

execução das medidas de proteção e auxílio;

VI - organizar e coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e

religiosas para atender as finalidades do programa;

VII - divulgar os objetivos do programa entre os militares e servidores;

VIII - assegurar o sigilo das providências tomadas e dos dados referentes aos casos

examinados;
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IX - definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça

nos casos de transferência de residência;

X - fixar a ajuda financeira mensal a que se refere o inciso V do “caput” do art. 3° no

início de cada exercício financeiro;

XI - apresentar ao Chefe do Poder Executivo proposta orçamentária para o custeio

das despesas com as medidas de proteção de testemunhas ameaçadas.

Art.  7° -  O  Estado,  por  meio  dos  órgãos  competentes ,  atuará  para  apurar  as

ameaças  sofridas  por  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes

penitenciários, identificar os autores e adotar as medidas judiciais e administrativas

cabíveis.

Art. 8º - Os servidores contemplados pelo programa terão prioridade na aquisição

de moradia fora da área de risco das ameaças, caso a situação se prolongue por

mais de quatro anos.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução do pr ograma de que trata o art. 2°

correrão  à  conta  de  dotação  orçamentária  do  órgão  a  que  pertencer  o  servidor

beneficiado  pelo  programa,  bem  como  do  Programa  Lares  Geraes  -  Segurança

Pública. 

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo

- 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 1.354/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.931/2007)

Dispõe sobre o pagamento mensal às organizações da sociedade civil conveniadas

ao Estado, para prestação de serviço na área de direitos humanos. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - O Governo do Estado de Minas Gerais pagará, até o terceiro dia útil de

cada mês, às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos a ele conveniadas,

para prestação continuada de serviços na área de direitos humanos.
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Parágrafo  único  -  Por  organizações  prestadoras  de  serviço  na  área de  direitos

humanos,  entendem-se  aquelas  que  se  dedicam  ao  idoso,  à  criança  e  ao

adolescente, às pessoas com deficiência, às políticas voltadas à proteção da mulher,

abrigos, asilos, entre outras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo

Justificação: Este projeto de lei encontra justificativa no fato de que é preciso dar

agilidade às rotinas das entidades da sociedade civil sem fins lucrativos conveniadas

com o Governo do Estado de Minas Gerais para a prestação continuada de serviços

na área de direitos humanos.

Atualmente, tais entidades recebem os repasses do Governo Estadual no quinto dia

útil de cada mês, que é, por força da legislação trabalhista em vigor, o último dia para

o pagamento dos salários de seus funcionários. Como recebem exatamente no dia

em que deveriam saldar seus compromissos trabalhistas, o pagamento não ocorre,

provocando transtorno na vida dos colaboradores e deixando a entidade sujeita ao

pagamento das multas estabelecidas pela lei. Impossibilita também o pagamento em

dia  de  tarifas  públicas  como  as  de  energia,  água  e  telefonia,  provocando  uma

inadimplência que pode levar até à perda da Certidão Negativa de Débito - CND.

Inadimplente, a entidade pode não receber os repasses futuros do convênio em vigor

com  o  Estado,  caminhando  para  a  situação  extrema de  não  ter  condições  para

renová-lo. Fica criada, assim, uma esdrúxula situação em que o Estado pode punir os

próprios parceiros que escolheu para substituí-lo no atendimento às demandas nessa

área fundamental. 

A antecipação do dia do pagamento dos convênios não traz ônus algum para a

administração estadual.  As adequações iniciais advindas da adoção da nova data

requerem apenas sensibilidade e boa-vontade dos gestores públicos estaduais; mas,

além  de  proporcionar  a  otimização  das  rotinas  administrativas,  permitem  às

conveniadas  ocuparem-se  por  mais  tempo  e  com  maior  competência  de  suas

atividades-fins. Assim, a aprovação deste projeto e a sanção da proposição de lei

dele resultante serão motivo de grande júbilo nas organizações de direitos humanos,

quase sempre de caráter filantrópico e comunitário. 
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Não há razão para que haja posicionamento contrário a esta matéria. 

- 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 1.355/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 528/2007)

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  9.944,  de  4  de  setembro  de  1989,  que  alterou

artigos das Leis nºs 9.758, 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 VII:

“Art. 4º - .....................................

VII - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada a emprego na

categoria de aluguel (moto-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, 27 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  A medida  legislativa  que ora  se  propõe  visa  beneficiar  um  grande

número  de  trabalhadores  autônomos  em  todo  o  Estado,  notadamente  aqueles

residentes em municípios nos quais já está regulamentado o serviço de moto-táxi,

como é o caso de Uberaba, de onde partiu esta iniciativa, capitaneada pelo ilustre e

dinâmico Vereador Antônio dos Reis Gonçalves.

Por  se  tratar  de  matéria  tributária,  regulamentada  pelo  art.  65  da  Constituição

Estadual, em observância do art. 155 da Constituição Federal, submeto à apreciação

dos nobres pares este projeto de lei, esperando merecer a acolhida de todos.

Esclareça-se,  por  oportuno,  que  os  proprietários  de  veículos  (automóveis  de

passageiros)  destinados  a  emprego  na  categoria  de  aluguel  (táxi)  já  gozam  da
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isenção de  ICMS há  vários  anos,  em todo o  território  mineiro.  Assim,  penso ser

razoável e justo estender o benefício aos outros trabalhadores que exercem a mesma

função, qual seja o transporte de passageiros.

Por  essas  razões,  espero,  mais  uma  vez,  contar  com  os  ilustres  colegas

parlamentares para a aprovação desta medida.

- 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 1.356/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 601/2003)

Cria a Ouvidoria Estadual do Turismo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria do Turismo, órgão auxiliar do Poder Executivo na

fiscalização,  na  recepção,  na  tramitação  e  no  encaminhamento  de  sugestões,

denúncias,  propostas  e  atividades  relativas  a  questões  do  turismo no  Estado  de

Minas Gerais.

Art. 2º - Compete a Ouvidoria do Turismo:

I - receber sugestões, reclamações, denúncias ou propostas de qualquer cidadão,

empresa ou entidade; 

II  -  acompanhar a tramitação e a análise e divulgar ao interessado as soluções

dadas às demandas por ela recebidas;

III - sugerir ao Secretário de Estado do Turismo, às empresas e às entidades afins a

realização de estudos,  a  adoção de medidas  ou  a  expedição de recomendações

visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

IV - praticar atos compatíveis com suas atribuições, por determinação do Secretário

de Estado do Turismo;

V - verificar a pertinência das denúncias ou das reclamações e propor as medidas

necessárias para o saneamento da irregularidade, da ilegalidade ou da arbitrariedade

comprovada;

VI - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou ação

para apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e representar

ao Ministério Público, no caso de indício ou suspeita de crime;
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VII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com o

turismo, providenciando a divulgação dos resultados desses eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do denunciante ou

do reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o caso.

Art. 3º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:

I - manter o arquivo de toda a documentação relativa às denúncias, às reclamações

e às sugestões da população;

II - instalar núcleos da Ouvidoria do Turismo em municípios;

III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas e privadas,

nacionais ou estrangeiras, que exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria do

Turismo;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas públicas.

Art. 4º - As informações solicitadas pela Ouvidoria do Turismo serão atendidas no

prazo que for fixado em vista da complexidade do caso.

Art. 5º - A Ouvidoria do Turismo é dirigida por um Ouvidor indicado pelo Conselho

Estadual de Turismo - CET - em lista tríplice e nomeado pelo Governador do Estado

para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§  1º  -  É  vedado  ao  Ouvidor  o  exercício  de  cargo,  emprego  ou  função pública

enquanto durar seu mandato.

§  2º  -  Se a  escolha  do  Ouvidor  recair  em  servidor  público,  será  automática  a

concessão  de  sua  licença,  sendo-lhe  facultada,  quando  estável,  a  opção  pela

remuneração do cargo, do emprego ou da função de origem.

Art. 6º - Fica criado o cargo de Ouvidor do Turismo, com remuneração equivalente à

do cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Art.  7º  -  A Ouvidoria  do  Turismo  terá  uma assessoria  técnica,  e  os  servidores

necessários ao seu funcionamento serão cedidos pelo Poder Executivo, a partir de

proposta do Ouvidor.

Art.  8º  -  O  Ouvidor  somente  poderá  ser  destituído  pelo  Conselho  Estadual  de

Turismo, em caso de falta grave, incompatível com o exercício de suas atribuições.

Art.  9º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento do Estado.
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Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  O  termo  ouvidor  ou  “ombudsman”  encontra  antecedentes  na

administração imperial  chinesa.  Como controlador  da administração,  era a pessoa

incumbida  de  receber  as  reclamações  da  população  contra  as  injustiças

administrativas. Em 1713, na Suécia, foi oficialmente criada a figura do “ombudsman”,

a quem cumpria supervisionar a execução das leis e as atividades dos servidores

públicos.

A palavra vem do idioma sueco e significa “homem encarregado de missão pública;

intermediário; representante”.

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil-Colônia. Era o

auxiliar direto dos donatários das capitanias hereditárias nomeado para a função de

Juiz. Em 1548, com a criação do Governo-Geral do Brasil, surgiu o Ouvidor-Geral,

com as funções de corregedor da justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do “ombudsman”, o ouvidor público funciona hoje

como um canal  de  comunicação  através  do  qual  a  população  se  manifesta.  Ele

garante um relacionamento democrático do governo com a sociedade,  através da

participação do cidadão nas ações da administração pública. Sua atuação norteia-se

pelos  princípios  da  legalidade,  da  legitimidade,  da  moralidade,  da  equidade,  da

economicidade e da transparência na observância do interesse público.

O  Ouvidor  é  nomeado  pelo  mandatário  do  poder  público  para  um  mandato

predeterminado.  Ele  recebe  e  investiga  as  denúncias,  queixas,  solicitações  e

sugestões dos cidadãos quanto a seus direitos e interesses individuais e coletivos.

Colocando-se  no  lugar  do  cidadão,  ele  aponta  as  falhas  ou  omissões  cometidas

cobrando  soluções.  O  Ouvidor  é  uma  espécie  de  “articulador  da  cidadania”  nos

governos democráticos.

Na presente proposta, que tenho a honra de submeter à apreciação desta augusta

Casa, busco dotar o Estado e a sociedade de um canal  aberto e democrático no

interesse do desenvolvimento do Estado e do bem-estar da coletividade, elevando,

assim, esta que é a maior indústria na atração de divisas e na geração de empregos

para o nosso glorioso Estado de Minas Gerais.
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Receber  denúncias  ou  reclamações  por  ato  arbitrário,  desonesto,  indecoroso  e

contrário ao interesse público, praticado pelas empresas concessionárias de serviços

públicos e pelas agências de viagens, encaminhando-as aos órgãos competentes,

para as devidas providências nas esferas administrativa, civil ou criminal, e estimular

e realizar debates, conferências e seminários sobre o tema, são, entre outras, as

nobres atribuições do Ouvidor do Turismo em Minas Gerais.

Pelas razões apresentadas, espero contar com o apoio de meus nobres pares à

conversão desta proposição em 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 1.357/2011

Altera a 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 - O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II  -  criar  condições  adversas  às  atividades  sociais  e  econômicas,  bem como à

segurança pública;”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 5º - (...)

Parágrafo único -  Os relatórios  de que trata o inciso IV do “caput”  deste artigo

incluirão análise do impacto na segurança pública, nos termos do art. 2º desta lei,

decorrente da instalação dos estabelecimentos penitenciários previstos no Título III da

Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, e de entidade de internação de adolescentes

em conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de

1990, ouvido previamente o Conselho de Defesa Social.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues
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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 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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 343/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.358/2011

Veda a  inscrição de Municípios  ou  órgãos  ou  entidades  municipais  no  Sistema

Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi - MG - nas

situações que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a inscrição de Municípios ou órgãos ou entidades de direito

público ou privado municipais no Sistema Integrado de Administração Financeira do

Estado de Minas Gerais - Siafi - MG - ou em qualquer sistema público estadual de

restrição ao acesso a recursos públicos, em decorrência de mora, inadimplemento ou

situação irregular decorrente de convênios ou instrumentos congêneres firmados com

o Estado, quando o administrador no exercício do mandato não tiver dado causa à

irregularidade ou a responsabilidade tiver de ser imputada a ex-dirigente municipal,

observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 33, de 28

de junho de 1994.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: É comum os Prefeitos e dirigentes de órgãos ou entidades municipais,

quando assumem o mandato ou no curso dele, se depararem com irregularidades na

prestação  de  contas  de  convênios  firmados  pelas  administrações  municipais

anteriores com órgãos do Estado. Não raramente, recebem a triste notícia de que o

Município se encontra inscrito no Siafi, estando, portanto, impossibilitado de assinar

convênios ou receber recursos estaduais e até mesmo federais, em face de vícios,

mora ou inadimplemento relativos a termos assinados ou executados anteriormente.

Esse  sistema  mostra-se  por  demais  injusto,  porque  constitui  uma  penalização

unilateral  e  discricionária  ao  Município  (leia-se  população),  mormente  quando  os

gestores responsáveis pela assinatura dos convênios e pela aplicação dos recursos

já não estão à frente do governo municipal.

O  modelo  atual,  em  nosso ver,  constitui  verdadeira  violação,  relativamente  aos

Municípios, do postulado da dignidade humana, enunciado no art. 1º da Constituição

Federal, bem como, em sentido lato, do que estabelece o art. 5º do mesmo Diploma,

segundo  o  qual  nenhuma  pena  passará  da  pessoa  do  condenado,  podendo  a

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos

da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do

patrimônio transferido.

O  que  se  observa  é  que  o  art.  5º  da  Constituição  restringe  a  aplicação  da

penalidade àquele que deu causa ao descumprimento legal, não sendo razoável que

toda uma população seja prejudicada por ato irregular cometido por um administrador

(Prefeito anterior), quando de sua gestão.

Nessa toda,  a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes resultado no

bloqueio  de  recursos  necessários  para  atender  às  necessidades  básicas  de  sua

população. A medida administrativa, altamente moralizadora, é verdade, produz como

resultado fático a penalização da comunidade, em razão da desídia ou desonestidade

de seus administradores.  Dizendo de outro modo:  o bloqueio atinge a pessoa do

Município, no plano jurídico-administrativo, mas tem nefastas consequências para a
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população, que se vê na contingência de não ter acesso a serviços, bens ou obras

públicas por exclusiva culpa dos ex-administradores.

Interpretando os instrumentos jurídicos hoje existentes, os nossos tribunais não se

divorciam  do  interesse  público  e,  com frequência,  decidem  no  sentido  de  que  a

inadimplência  causada  por  irresponsabilidade  de  ex-gestores  públicos  não  pode

resultar  em prejuízo  para a comunidade administrada,  como se vê  nos  seguintes

arestos:

“Ação Cautelar - Liminar - Inscrição de Estado - Siafi - Inadimplência - Convênios e

Repasses - Óbice - A concessão de liminar em ação cautelar faz-se com base nos

valores envolvidos, buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição

do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -

Siafi  -,  ante  a  inviabilidade  de  formalizar  convênio  e  receber  repasses,  com  a

paralisação  de serviços  essenciais.  Precedentes:  Ação  Cautelar  nº  235-4,  relator:

Ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora: Ministra Ellen Gracie, e

Ação Cautelar nº 266-4, relator: Ministro Celso de Mello”. (STF - AC-MC 259 - AP - TP

- Rel.: Min. Marco Aurélio - DJU 3/12/2004 - pág. 12.)

“Administrativo  e  Processual  Civil  -  Município  -  Celebração  de  Convênios  -

Prestação de Contas -  Inadimplência  -  Ação Cautelar  -  Exclusão da Inscrição no

Cadin  e  no  Siafi  -  1  -  Exclusão  determinada  em  sede  de  ação  cautelar  que  se

mantém,  por  isso  que  a  vadação  de  transferência  de  recursos  federais  a

Municipalidade que esteja inadimplente quanto à prestação de contas de convênios

anteriores  causa  à  comunidade  dano  grave  e  de  difícil  reparação,  a  justificar  a

concessão  de  medida  acautelatória  dos  interesses  da  população.  2  -  Agravo

desprovido”. (TRF 1ª R. - AG 200401000150335 - MA - 6ª T. - Rel.: Des. Fed. Daniel

Paes Ribeiro - DJU 6/12/2004 - pág. 81.)

Até  mesmo  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  instado  a  se

manifestar sobre o tema, assim decidiu:

“A hipótese que o consulente pretende ver esclarecida cinge-se a meu juízo a um

dos mais graves problemas que grande parte dos gestores municipais tem enfrentado

(...)

O  município  não  ficará  impedido  de  fazer  novos  ajustes,  porque,  na  hipótese
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aventada pelo consulente, o Prefeito que assumiu a administração municipal não deu

causa à irregularidade perpetrada. Se ele, atual gestor,  que acabou de assumir  a

administração do Município, não era o responsável pelo cumprimento da obrigação,

como condená-lo  com a  cassação  do livre  exercício  da  gestão  da  coisa  pública,

direito esse o mais legítimo possível, uma vez que eleito pelos munícipes, se não foi

ele quem desobedeceu ao comando legal.

(...)  não há  lugar  no  ordenamento  jurídico  pátrio  norma de tal  cunho  se  o  seu

objetivo for o de emperrar o funcionamento da máquina administrativa.

(...)

Repito: se a irregularidade foi praticada pelo antecessor, deve ele pessoalmente

responder pelo ato inquinado.

A inobservância, pelo ex-Prefeito, das demais hipóteses arroladas no § 1º do art. 25

também não deve ser motivo para proibir o repasse de verba ao atual gestor (...)

(...) não se justifica a incidência de sanção institucional que prejudicará toda a sorte

de atuação gerencial que vise, enfim, ao atendimento do interesse público. Acredito,

piamente,  que  os  governantes  que  não  cumpriram  suas  obrigações  devem  ser

amplamente cobrados pelas faltas cometidas, mas não posso assentir numa sanção

que recaia sobre uma coletividade, já que a ação do poder público é sempre voltada

para a satisfação dos interesses do povo, de forma a impedir  a atuação do novo

administrador.

(...)  e injusta e descabida responsabilidade para quem deseja bem gerir a coisa

pública e cumprir a legislação em vigor, pelo que eu reafirmo minha posição de não

apenar os Prefeitos que receberam os Municípios em estado de inadimplemento e

por isso estão sendo impedidos de governar.

(...) com vistas a impedir a penalidade de gestor que não tenha dado causa à falha

constatada, de modo a garantir o livre exercício da gestão pública e a implantação

das ações de nº 703.228, Rel.: Conselheiro Moura e Castro, Sessão 28/9/2005.)

A vigente legislação estadual já caminha nesse sentido, conforme é possível extrair

do art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 1994, nos seguintes termos:

“Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de contrato, convênio,

acordo,  ajuste  e  instrumentos  congêneres  celebrados  com  Estado  ou  município
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somente poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver prestado contas da

aplicação da quota recebida anteriormente.

§ 1º - O município ou entidade que esteja inadimplente na execução do instrumento

e/ou da prestação de contas não poderá firmar outro contrato, convênio, ajuste ou

instrumento  congênere  com  o  Estado,  enquanto  não  regularizar  o  termo anterior

firmado.

§ 2º - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja comprovado:

I  -  que  o  atual  administrador  não  é  o  responsável  pelos  atos  inquinados  de

irregularidade;

II - que foram tomadas as providências para sanar as irregularidades, inclusive a

propositura de ação judicial pertinente, se for o caso”.

Como se vê, quando o administrador não for o responsável pelos atos inquinados

de irregularidade, o Município não pode ser impedido de receber recursos estaduais,

desde  que  sejam  tomadas  as  providências  para  corrigir  as  irregularidades.  Aqui

reside,  no  entanto,  a  confusão do administrador  estadual,  já  que as providências

estão ficando a cargo dos próprios Municípios, quando, na verdade, incumbem ao

próprio Estado, pois dele é o interesse, em razão de se tratar de recursos por ele

liberados.  Isso  porque,  em  nossa  sistemática  processual  civil,  apenas  a  título

ilustrativo, é parte legítima para propor ação de prestação de contas quem tiver o

direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC).

No  caso  aqui  considerado,  se  o  Estado  libera  recursos  próprios  em  favor  de

Município, este se encontra na obrigação de prestar contas, e, não o fazendo, deverá

o Estado tomar as medidas cabíveis, até por meio de tomada de contas especial,

para  exigir  o  cumprimento  dessa  obrigação  ou,  não  sendo  atendido,  para

responsabilizar o agente público responsável pelas irregularidades. No entanto, o que

se tem feito é a inscrição do Município em cadastro público e o consequente bloqueio

a novos recursos, sacrificando a população e violando, como já dissemos, o princípio

da dignidade humana e até mesmo invertendo a finalidade da administração pública,

qual seja a de garantir o bem-estar da coletividade.

Impor aos Municípios a obrigação de responsabilizar ex-agentes públicos para, só

então, ter  o seu nome excluído do Siafi,  do Cauc ou de registros afins é medida
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injusta e contrária ao interesse público, já que, entre a adoção de qualquer medida e

o cancelamento do registro, medeia razoável período de tempo, o que, por si só, já é

suficiente para causar danos à população local.

Além disso, a inscrição tem natureza sancionadora, mas, na prática, afeta a órbita

do cidadão comum, que é indiretamente responsabilizado pelos abusos cometidos

pelo ex-administrador, sendo privado de recursos que, a rigor, deveriam ser utilizados

para  melhorar  as  suas  condições  de  vida  e  lhe  garantir  o  acesso  à  saúde,  à

educação, à segurança, à moradia, ao lazer, etc.

Mais  consentâneo  com  os  modernos  preceitos  da  administração  pública  é  não

realizar  a  inscrição  caso  o  inadimplemento  decorra  de  ato  de  dirigente  anterior,

cabendo  ao  próprio  Estado,  a  que  se  deve  prestar  contas,  tomar  as  medidas

administrativas  ou  judiciais  que  entender  necesárias  para  promover  a

responsabilidade  do  gestor.  Admitir  em  sentido  contrário  é  punir  duplamente  os

cidadãos,  negando  ou  restringindo  o  acesso  a  bens  ou  serviços  que  lhes  são

essenciais.

O  que  não  podemos  admitir  é  a  política  legislativa  atual  de  “atirar  primeiro  e

perguntar depois”, ou seja, de punir os cidadãos, a quem toda ação administrativa

está dirigida,  para, posteriormente, responsabilizar os maus administradores. Essa

sistemática,  além de altamente nociva  aos interesses da população,  apresenta-se

burocrática,  onerosa  e  contraproducente,  transferindo  para  o  ente  federado  que

possui menores recursos materiais e humanos ônus que é, sem dúvida, do próprio

Estado.

Certo é que o bloqueio de verbas ao Município, privando-o de recursos nas áreas

públicas que exigem prioridade, indispensáveis para o atendimento das necessidades

da  população,  significa  prejuízo  para  os  próprios  munícipes,  não  sendo  prudente

aguardar o desfecho de alguma ação judicial ou representação para que a questão se

veja resolvida. Como dito, não poder ser o interesse primário da população preterido

em  relação  a  questões  administrativas  e  orçamentárias  que  ainda  devem  ser

apuradas. Esse sistema não leva em conta, portanto, os fins a que se dirige o Estado

e muito menos o princípio da razoabilidade, pois a medida se revela muito superior ao

que seria  necessário para regularizar  a situação,  impondo excessivo encargo aos
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cidadãos  ou,  o  que  é  pior,  privando-os  de  acesso  a  bens,  serviços  e  obras

indispensáveis para o pleno exercício de seus direitos sociais.

A inscrição ou a permanência dos Municípios no registro de inadimplência do Siafi

implicam  o  imediato  bloqueio  das  transferências  de  recursos,  em  detrimento  do

interesse público, com prejuízos irreparáveis ao crescimento municipal. Destarte, a

adoação de medidas que tenham o objetivo de impelir a administração a cumprir seus

deveres  não  pode  inviabilizar  a  prestação  de  serviços  públicos  essenciais,  como

ocorre atualmente.

Essas são as razões para oferecermos ao exame da Casa este projeto de lei, que

se apresenta compatibilizado com as disposições da Lei  Complementar nº 33,  de

1994, e com o princípio da razoabilidade e visa, ao fim e ao cabo, dar um tratamento

mais justo e equilibrado às questões administrativas, financeiras e orçamentárias da

administração pública, sem perder de vista a sua finalidade, qual seja o bem comum

da comunidade administrada.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 773/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.359/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.090/2010)

Dispõe sobre as faltas ao trabalho dos pais e responsáveis legais por estudantes

em  decorrência  da  obrigatoriedade  do  comparecimento  aos  estabelecimentos  de

ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam abonadas, para todos os fins e efeitos, as faltas ao trabalho dos pais

e responsáveis legais por estudantes nos dias em que sejam obrigados a comparecer

às reuniões escolares de educação básica. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Pretende-se  com  este  projeto  oferecer  educação  que  atenda  às

necessidades biossocioafetivas e culturais do educando. É de suma importância a
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integração  de  responsáveis,  estudantes  e  escola,  para  efetiva  participação  no

processo  de  construção  da  identidade  pessoal,  social  e  cultural  de  nossos

educandos. Ademais, os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar

e executar sua proposta pedagógica, administrar e assegurar o cumprimento dos dias

letivos e horas-aula, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos

de integração da sociedade com a escola e, ainda, informar os pais e responsáveis

sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua

proposta pedagógica.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  envolvidos  nos  processos  de  ensino-aprendizagem

necessitam dessa integração, para compreenderem e auxiliarem de forma adequada

os educandos, consolidando, assim, a construção da cidadania.

- 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 1.360/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.061/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  informação  do  peso  líquido  drenado  nos

produtos embalados com adição de líquido para conservação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os produtos embalados, medidos sem a presença do consumidor, em

condição de comercialização e com adição de qualquer líquido para conservação,

deverão conter, de forma adequada e clara, informação do peso drenado, conforme

metodologia estabelecida pelas Portarias Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008, e nº

74, de 25 de maio de 1995.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição que submeto à discussão de meus pares tem por

objetivo a proteção dos direitos dos consumidores quando da aquisição de produtos

embalados para comercialização em condição aquosa. Inicialmente cumpre ressaltar

que a matéria em tela se insere na competência legislativa estadual, na medida em

que compete aos Estados legislar concorrentemente sobre produção e consumo (art.

24, V, da Constituição Federal). Verifica-se, igualmente, que conforme o art. 24, VIII,
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da Constituição Federal, compete aos Estados legislar sobre assuntos referentes à

responsabilidade  por  danos  causados  ao  consumidor.  Assim,  com  base  nas

premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre a matéria que ora se

discute. O consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, tem direito à

informação sobre o que ele está comprando de fato. Nesse sentido, porém, não há

nas  embalagens  a  informação sobre o peso líquido drenado,  ou seja,  o  peso do

alimento com o líquido devidamente escorrido. Comprar alimentos congelados nem

sempre é a melhor saída. Ao serem descongelados, muitos produtos perdem parte do

peso em água, causando prejuízo para o consumidor. De acordo com a Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel -, com o degelo, os alimentos perdem

cerca  de  18%  do  peso  registrado  na  embalagem.  Essa  diferença  é  diariamente

percebida pelos cozinheiros de restaurantes e donas de casa. Segundo o órgão de

defesa do consumidor Pro Teste, o principal problema é a falta de informação sobre o

peso líquido drenado, ou seja, após o descongelamento. “Este dado é essencial para

os consumidores, pois é a única forma de saber o peso que está sendo adquirido”,

afirmou a  pesquisadora  da  área de alimentos  do  Pro  Teste,  Fernanda Ribeiro.  O

acesso  às  informações  não  só  é  um  direito  constitucionalmente  garantido,  como

também é um instrumento eficaz do exercício de cidadania, fortalecimento e proteção

aos  direitos  dos  consumidores.  Assim,  o  grande  problema  encontrado  pelo

consumidor de alimentos é justamente a falta de informação sobre o peso drenado

(escorrido).  Isso  porque os  congelados,  por  exemplo,  seguindo  orientação  da lei,

informam apenas o peso líquido da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação  útil.  O  consumidor  pensa  que  está  levando  dois  quilos  de  frango

congelado, quando na verdade grande parte daquele peso é representada pela água

ali existente, que é necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação

isolada do peso líquido serve apenas para ludibriar os consumidores. Assim sendo,

na defesa dos direitos dos consumidores e diante das diversas circunstâncias que

envolvem a dificuldade de informação de produtos embalados e comercializados em

solução aquosa, é que resolvi  trazer a baila de meus pares, o debate de elevado

tema para a sociedade fluminense.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.361/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.098/2009)

Institui a Feira Literária de Autores Brasileiros - Flab - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída no Estado de Minas Gerais  a Feira Literária  de Autores

Brasileiros - Flab -, que tem por objetivo estimular a produção literária, baixar o preço

das obras literárias, incentivar o turismo regional, aumentar o acervo das bibliotecas

públicas, devendo integrar o calendário cultural do Estado.

Art. 2º - A Feira será itinerante, atendendo a demanda de cada região, podendo

ocorrer simultaneamente em mais de um Município, realizada em recinto público que

ofereça condições para receber um grande número de visitantes.

§ 1º  -  Somente o autor  poderá participar da Flab,  desde que exponha somente

obras de sua autoria,  devendo doar  dez exemplares de  cada obra  às  bibliotecas

públicas estaduais, ou, se preferir, às bibliotecas do Município que sediar a feira.

§ 2º - É vedada a participação de empresas, editoras e livrarias no evento.

§ 3º  -  Será  feito  sorteio para distribuição dos locais de  exposição e  venda das

obras,  devendo  ser  padronizados  pelos  organizadores  o  espaço  e  o  material

promocional de divulgação do evento.

Art. 3º - As atividades da Flab serão regulamentadas pela Secretaria de Estado de

Educação, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias, próprias e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias de sua

publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Em eventos de grande porte, tais como a Bienal do Livro, predominam

as grandes empresas e seus interesses, na comercialização das obras.

O alto custo dos grandes eventos provoca aumento no preço das obras, que às

vezes chega a ser idêntico ou até superior ao encontrado nas livrarias.
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Somado a isso, o autor permanece refém das editoras, que determinam os valores

e canais  de distribuição e que geralmente preferem divulgar  as obras de autores

famosos, o que inibe o surgimento de novos autores.

A exemplo do que ocorre em festivais literários, comuns em outras regiões do País,

a tendência é que uma feira de autores brasileiros como a proposta se transforme em

grande aglutinador de consumidores e, ao mesmo tempo, possa servir de incentivo à

cultura e ao turismo, além de atuar como mecanismo para criação ou intensificação

do hábito da leitura.

Um evento destinado unicamente aos autores permitirá a comercialização de obras

literárias  a  preços mais  em conta,  incentivando o surgimento de novos autores e

aquecendo o mercado de trabalho com a intensificação das publicações.

Ademais, o evento poderá propiciar o aumento do acervo das bibliotecas públicas,

com custo zero para a Administração.

O sorteio dos locais e a padronização do espaço e dos meios de divulgação serão

necessários para a democratização do evento, impedindo que autores de maior poder

aquisitivo sejam privilegiados, tanto na escolha dos locais quanto na divulgação de

suas obras.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

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 LEI Nº 1.362/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.775/2007)

Dá denominação de Rodovia Donato Rodrigues da Silva o trecho da Rodovia MG-

626 que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Donato Rodrigues da Silva o trecho da Rodovia

MG-626 que liga o Município de Taiobeiras ao Município de Berizal. 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende
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Justificação:  Vereador  por  seis  mandatos  e  Vice-Prefeito  por  um,  o  Vereador

Donato  Rodrigues  da  Silva  pautou  sua  vida  pelo  labor  e  desprendimento.  Sua

simpatia e carisma o levaram à consagração popular com vários pleitos legislativos

históricos no Município de Taiobeiras. Sua atuação ao longo de uma vida exemplar,

como homem público e empresário, enseja o reconhecimento e a gratidão do povo de

Taiobeiras e de suas instituições.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada, que

prestou relevantes serviços, lembrando que o trecho em epígrafe se encontra entre

os que ainda não foram denominados.

Conto, portanto, como 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

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.363/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.635/2009)

Dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de cortina descartável para box nos

hospitais públicos e privados do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais da rede pública e privada do Estado ficam obrigados a instalar,

nos seus ambientes, cortina descartável para box.

Art.  2º - A fiscalização e aplicação de penalidade pelo descumprimento desta lei

cabe ao órgão sanitário competente do Estado.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  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  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende
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Justificação: O projeto tem por escopo a adoção de medidas visando a eliminar o

risco de infecções nos ambientes nele mencionados.

Infecção  hospitalar  é  uma  síndrome infecciosa  que  o  indivíduo  contrai  durante

internação em hospitais  ou  em atendimento  em ambulatório.  A infecção acontece

quando  um  microorganismo (vírus,  bactérias,  protozoários  ou  fungos)  penetra  no

corpo  do  ser  humano  e  se  multiplica.  Como  nos  hospitais  são  realizados

procedimentos invasivos, como cirurgias, e são tratados traumas, como fraturas, é

maior, nesses ambientes, a possibilidade de que microorganismos penetrem no corpo

humano.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 1.364/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.382/2009)

Dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou

fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O comerciante que vender, servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças

e adolescentes estará sujeito, por ordem de autuação, às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

dobrando-se a cada reincidência;

III - suspensão de venda de bebidas alcoólicas, por quinze dias;

IV - cassação da permissão para a venda de bebidas alcoólicas;

V - cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes.

§ 1º - O comerciante exigirá a comprovação, nos casos de dúvida; da idade civil do

consumidor, mediante a apresentação de documentação hábil.

§ 2º - Constitui reincidência a prática de infração por comerciante punido por força

de decisão administrativa definitiva em decorrência de infração prevista nesta lei.

§ 3º - No caso do disposto no inciso V deste artigo, o órgão de proteção à criança e

ao adolescente notificará a Secretaria de Estado de Fazenda, para a aplicação da

infração.
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§ 4º -  A reativação da inscrição estadual  somente poderá ser  solicitada após o

decurso de um prazo mínimo de seis meses. 

Art. 2º - Os recursos oriundos das multas serão destinados ao Fundo Estadual das

Crianças e Adolescentes, a que se refere a Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A instituição da idade mínima para a compra de bebida alcoólica já

existe na forma de lei; no entanto, o tratamento do problema exige mais fiscalização e

medidas por parte das autoridades competentes para estimular o seu cumprimento.

Na prática, adolescentes consomem bebidas alcoólicas publicamente, sem que sejam

obrigados, pelos locais de venda, a apresentarem documento que comprove idade

igual ou superior a 18 anos para que a bebida seja vendida. Portanto, a pertinência

da apresentação do referido projeto.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, não há nenhum óbice, pois de

acordo com o art. 24 da Constituição Federal, o Estado tem competência concorrente

para legislar sobre a proteção à infância e à juventude.

Ressalte-se, que, no âmbito do Estado, há lei, que adota tal medida. Trata-se da Lei

nº 15.956, de 2005, que alterou a redação da Lei nº 14.066, de 2001, para incluir o

cancelamento  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  como  penalidade  para

práticas consideradas ilícitas aos consumidores de combustíveis. 

Ciente  dos  malefícios  que  o  álcool  pode  causar  à  saúde  das  crianças  e  dos

adolescentes,  é  de  suma  importância  a  criação  dessas  novas  sanções  ao

estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não cumprem as norma

legais. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 1.365/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.636/2009)

Institui o Selo Verde para veículos automotores de transporte coletivo e de carga no

Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Verde com o objetivo de identificar os veículos de

transporte coletivo e de carga que se enquadram nos padrões estabelecidos para

controle de emissão de gás carbônico.

§ 1º - O Selo Verde será colado no vidro dianteiro dos veículos aprovados.

Art.  2º  -  Compete  ao  Poder  Executivo  designar  o  órgão  competente  para  a

administração e aplicação das medidas necessárias à consecução dos objetivos de

que trata esta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a

contar de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto tem como objetivo conscientizar e incentivar a redução da

emissão de gases na atmosfera pelos transportadores de pessoas e cargas.

O Selo Verde identificará os ônibus e demais veículos de transportes que estiverem

dentro dos padrões ambientais.

Precisamos da mobilização de todos para minimizar as graves mudanças climáticas

em curso, e é nesse contexto de valorização da qualidade de vida do planeta que se

destaca a importância de o setor de transporte participar de ações para preservação

do meio ambiente, controlando a emissão de fumaça preta. Com a implantação do

Selo Verde, o passageiro vai saber se o ônibus que ele utiliza todo dia está dentro

dos padrões estabelecidos com vistas ao alcance desse objetivo.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

-  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 1.366/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 416/2007)

Altera  dispositivos  da  Lei  nº  11.393,  de  6  de  janeiro  de  1994,  com  alterações

posteriores da Lei nº 12.281, de 31 de agosto de 1996, que cria o Fundo de Incentivo

à Industrialização - FIND -, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  art.  6º,  incisos  I  e  IV,  de  6  de  janeiro  de 1994,  com as alterações

posteriores da Lei 12.281, de 31 de agosto de 1996, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 6º - ...............................................

I - para financiamentos de inversões fixas será exigida do beneficiário contrapartida

de  10%  (dez  por  cento)  do  investimento,  no  caso  de  empresa  localizada  em

municípios dos vales do Jequitinhonha,  do  São Mateus,  e do Mucuri  e  da região

Norte, e de 20% (vinte por cento) do investimento, no caso de empresa localizada em

outra região do Estado;

............................................................

IV  -  o  reajuste  monetário  dar-se-á  na  forma  definida  pelo  Poder  Executivo,

garantindo-se às empresas localizadas nos vales do Jequitinhonha, do São Mateus, e

do Mucuri e da região Norte um reajuste de, no máximo, 60% (sessenta por cento) do

menor reajuste adotado em outras regiões do Estado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  O  Fundo  de  Incentivo  à  Industrialização  -  FIND  -,  hodiernamente

representa  um  dos  mais  importantes  fundos  para  industrialização,  principalmente

para financiamento de inversões fixas e capital de giro, como se extrai do volume de

contratos financiados pelo BDMG, cerca de 2 mil por mês.

Trata-se  de  proposta  que  visa  atrair  maior  número  de  investidores  e  propiciar

crescimento econômico para as regiões destacadas, imperiosas de fomento.

As condições estruturais e sociais dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri, e do São

Mateus e do Norte de Minas desfavorecem a instalação de indústrias nessas regiões,

afetando diretamente suas comunidades.

Favorecer as empresas ali localizadas é dar oportunidade de geração de empregos

e possibilitar produção de riqueza, que proporcionará ao Estado maior arrecadação

tributária.

Esperamos, portanto, sensibilizar os nobres colegas para a aprovação deste projeto

de lei.
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- 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 1.367/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 503/2007)

Declara de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico - Grufinch - , com

sede no Município de São Francisco. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico -

Grufinch - , com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O Grupo Unido Filhos do Novo Chico - Grufinch - é uma entidade sem

fins lucrativos, de caráter beneficente, ecológico, social, esportivo, cultural e de lazer,

com sede no Município de São Francisco.

Seus objetivos maiores são a proteção à saúde, à família, às mães, à crianças e

aos idosos e o combate à fome e à pobreza através do incentivo à criação de hortas e

roças  comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores.  Além  de  muitos  outros

benefícios, promove cursos profissionalizantes e divulga o esporte, o lazer, a cultura e

a proteção ao meio ambiente, como forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e preenchendo esta

todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública, contamos 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 1.368/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 412/2007)

Dispõe sobre a inclusão no currículo escolar da rede estadual de ensino da zona

rural de conteúdo relativo às prática agrícolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica incluído no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio da rede

estadual da zona rural conteúdo relativo às práticas agrícolas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Em conformidade com a Constituição Federal, a educação, direito de

todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será  promovida  e  incentivada  com  a

colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  o  seu

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

O projeto ora apresentado é de suma importância e tem como objetivo primordial

evitar a migração do homem do campo para a cidade, fortalecendo seu vínculo com o

campo, com aprendizado adequado ao meio que vive.

A  educação  possui  um  papel  extremamente  importante  na  consolidação  e

manipulação  dos  valores.  Sendo  assim,  pretendemos  enfatizar  o  fato  de  que  as

comunidades  rurais  devem  ser  tratadas  com  políticas  específicas  que  procurem

preservar os laços comunitários e a forma de vida das populações rurais, garantindo

a elas trabalho e produção com maior estabilidade e uma melhor qualidade de vida

no campo.

Os habitantes da zona rural se encontram cada vez mais voltados para a cidade e

muitos acabam desestimulados e desinteressados em freqüentar as aulas, pelo fato

de o currículo escolar ser distante da sua realidade. 

Cabe aos estabelecimentos de ensino estimular os alunos da zona rural, incluindo

nos  currículos  escolares  conteúdos  de  práticas  agrícolas,  como  a  chegada  das

chuvas, a preparação do terreno para o plantio, seleção de sementes.

A tecnologia absorvida pelo aluno será repassada para toda a família. Dessa forma

as comunidades rurais serão mais prósperas, e os pequenos produtores terão ganhos

maiores em suas atividades.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares para 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.



1859
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 455/2007)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

- Apae - do Município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e Amigos

dos  Excepcionais  -  Apae  -  do  Município  de  Visconde  do  Rio  Branco  o  imóvel

constituído por um terreno e respectivas benfeitorias, com área de 10.100,00m2 (dez

mil e cem metros quadrados), situado na zona rural, Fazenda Santa Juliana, desse

Município, registrado com o n° 12.331, fls. 48, do L° 3-S, de Transcrições, no Cartório

de Registro de Imóveis do Município de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  ao

funcionamento  da  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  do

Município de Visconde do Rio Branco.

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao  patrimônio do Estado cessada a

causa da doação. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor um ano após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel

de propriedade do Estado, constituído por um terreno com área de 10.100,00m2. 

É fundamental que se corrija a situação existente, pois a Apae, que presta serviços

beneficentes  e  relevantes  à  comunidade de Visconde  do Rio  Branco,  vem tendo

grandes dificuldades para o recebimento de verbas destinadas à realização de obras,

devido a sua condição.

Sabendo  da  grandeza  do  trabalho  filantrópico  realizado  pelas  Apaes  do  nosso

Estado, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.370/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 307/2007)

Dispõe sobre o fornecimento de alimentação adaptada para crianças portadoras de

diabetes melito nas escolas da rede pública do Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o uso, na merenda escolar, de alimentação especial adaptada

para crianças e adolescentes portadores de diabetes melito em todas as escolas da

rede pública do Estado.

Art. 2º - A alimentação especial será orientada por meio de receituário médico e de

nutricionistas, aos quais caberá a supervisão do uso dos alimentos.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data da

sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O diabetes melito é uma doença crônica causada pela ausência total,

parcial ou pela resposta diminuída ao hormônio insulina, responsável pela retirada da

glicose  do  sangue  e  pelo  armazenamento  dessa  substância  no  fígado  e  nos

músculos.

A ausência da insulina promove a hiperglicemia, que acarreta anormalidades no

metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas.

Conforme a Organização Mundial da Saúde - OMS -, o diabetes é a terceira causa

de morte na população mundial.

A classificação do diabetes é baseada nas classes  ou  nos  estágios  clínicos da

resposta à ação de insulina, e o do tipo 1 ocorre geralmente em pessoas com menos

de 30 anos, sobretudo em crianças e adolescentes.

A estimativa é de que 1 em 2500 crianças com idade inferior a 5 anos, e 1 em 300

pessoas abaixo de 18 anos são portadoras dessa doença.

O  não-tratamento  do  diabetes  pode  acarretar  algumas  complicações,  como  a

neuropatia  diabética,  lesões  das  extremidades,  retinopania,  nefropatia,  infarto  do

miocárdio e acidente vascular. 
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As  crianças  e  os  adolescentes  acometidos  pelo  diabetes  necessitam  de  muita

paciência,  dedicação  e,  sobretudo,  alimentação  adequada  para  superar  as

dificuldades que surgem no dia-a-dia. Só assim poderão fazer tudo o que uma criança

não diabética pode fazer, como brincar, divertir-se, praticar esportes.

Em recentes pesquisas realizadas, constatou-se que os gastos com internação de

pacientes  com  diabetes  no  Estado  chegaram  a  mais  de  R$4.000.000,00.  Uma

alimentação adequada evita que a doença se agrave, o que poupa nossas crianças e

faz com que o Estado gaste menos recursos com o tratamento.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas para a aprovação

deste importante projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.371/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 731/2007)

Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Estado apoiará o desenvolvimento da fruticultura na região Norte de

Minas.

Art. 2º - O apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas 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 do desenvolvimento sustentável;

IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;

V - utilização do cooperativismo e de outras formas de associativismo nas ações

voltadas  para  a  irrigação,  a  compra  de  insumos,  a  industrialização  e  a

comercialização do produto;

VI  -  padronização,  classificação e certificação de qualidade dos produtos e das

embalagens;
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VII - integração entre órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de

produtores, mediante sistemas de informação, com vistas a subsidiar decisões dos

agentes envolvidos no negócio frutícola;

VIII  -  adoção de 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 a pesquisa, a inspeção sanitária,  a 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. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A fruticultura tornou-se um dos mais atrativos investimentos do campo

brasileiro nas duas últimas décadas. Isto devido às condições de clima favoráveis, o

que permite produzir praticamente todos os tipos de frutas, muitas delas durante todo

o ano.

O apoio à fruticultura no Norte de Minas tem como objetivo incentivar a fruticultura e

as agroindústrias,  agregando valor  à produção agrícola,  com geração de renda e

aumento na oferta de emprego, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico,

social e cultural da região. Com o crescimento da produção, a região necessita de um

centro de pesquisa agrícola para a identificação das melhores variedades a serem

exploradas, assim como adaptação e validação de novas tecnologias de produção

para as nossas condições específicas. São cultivadas, entre outras, espécies como

banana,  coco,  goiaba,  manga,  maracujá,  pinha,  tangerina  e  uva.  É  necessário

agregar  valor  à  produção  com  o  beneficiamento  e  a  industrialização  das  frutas,

criando  uma  cadeia  produtiva  capaz  de  desenvolver  a  economia  regional.  Outra

questão importante se refere ao incentivo aos pequenos e aos médios produtores,

estimulando  a  criação  de  associações  e  cooperativas  de  produção,  facilitando  o

acesso ao crédito.
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Como se pode verificar, o Estado brasileiro, nos termos do art. 1º da Carta Magna,

tem como um de seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana e,

nos termos do art. 3º, objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,

a  erradicação  da  pobreza,  a  redução  das  desigualdades  regionais  e  sociais  e  a

promoção do bem-estar geral. Da mesma forma, consoante o art. 170, a promoção do

equilíbrio  social  e  regional  é princípio orientador  da  ordem econômica no País. É

notório que a região Norte de Minas, alvo do projeto, é marcada por mazelas sociais

de  toda  a  ordem  e  por  uma  crônica  dificuldade  em  alcançar  níveis  de

desenvolvimento humano e econômico aceitáveis. Não é sem motivo que a região é

incluída na área da Sudene e é objeto constante de políticas sociais compensatórias.

Portanto, a fruticultura é fundamental para alavancar o desenvolvimento do Norte

de  Minas,  o  que  proporcionará  uma melhor  qualidade  de  vida  à  população  com

geração de novos empregos e renda. 

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste

projeto. 

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 126/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.372/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.167/2007)

Dispõe sobre a Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido Mineiro e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Estado adotará Política Estadual  de Combate à Seca no Semi-Árido

Mineiro, com o objetivo de aplicar medidas de caráter estruturantes e emergenciais.

Art. 2º - A Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido Mineiro terá como

objetivos:

I - atendimento econômico e social;

II - disponibilização de sementes e grãos, para venda em balcão, em atendimento

aos produtores rurais;

III  -  garantia  de  liberação,  pelos  agentes  financeiros  oficiais,  de  crédito  de

emergência para suprimentos, ração e insumos;
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IV - prorrogação, de no mínimo um ano, da data de vencimento dos finaciamentos

rurais, quando os motivos da seca o exigirem;

V - garantia de abastecimento e distribuição de água;

VI - garantia de atendimento com carro-pipa à população alvo;

VII - implantação de adutoras;

VIII  -  construção  de  barragens  e  pequenas  barragens  para  alimentar  o  lençol

freático e perenizar córregos e rios;

IX -  construção de caixas d'água coletoras de água pluvial  para uso humano e

animal.

Art. 3º - O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos municípios que

se encontram em estado de emergência e estado de calamidade pública, apoiando

com  ações,  por  meio  de  parcerias,  convênios  e  empreendimentos,  que  visem

combater a seca. 

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Estado

criar  programas,  instituir  projetos,  planos e grupos técnicos em articulação com a

sociedade  civil  organizada,  abrir  linhas  de  créditos  e  conceder  incentivos  fiscais,

realizar  obras  de  infra-estrutura,  bem  como  consignar  dotação  orçamentária

específica.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados a partir da

data da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A Constituição mineira, por meio do seu art. 41, incisos II e III, com a

finalidade de atender  as  regiões mais  pobres,  determina que o Estado,  articulará

regionalmente a ação administrativa, com o objetivo de “contribuir para redução das

desigualdades  regionais,  mediante  execução  articulada  de  planos,  programas  e

projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do

mesmo  complexo  geoeconômico  e  social;  assistir  os  municípios  de  escassas

condições de propulsão socioeconômica situados na região, para que se integrem no
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processo de desenvolvimento”. 

A seca constitui evento crítico capaz de devastar toda uma comunidade, sobretudo

quando esta é afetada pela pobreza de sua população, como é a situação crítica que

assola a região do semi-árido mineiro . 

Os efeitos calamitosos da seca têm capacidade de afetar violentamente a economia

da região, enfraquecendo principalmente o setor agrícola, que é, em essência, a base

do sustento da população.

No  Norte  de  Minas,  o  plantio  da  safra  2003-2004  foi  iniciado  em  outubro,  e

confirma-se  a  previsão  de  redução  da  área  a  ser  plantada  na  região  em

aproximadamente  15%  em  relação  à  última  safra.  Dados  preliminares  registram

perdas  de  diversas  culturas  com  percentuais  variando  de  15% a  50%,  podendo

chegar a 70%, se as chuvas não retornarem em dezembro deste ano. As culturas

mais  comprometidas  foram  feijão,  arroz,  milho  e  sorgo.  Cerca  de  50%  da  área

perdida está sendo replantada e corre o risco de não germinar devido à estiagem

prolongada e à baixa umidade no solo.

Na pecuária, o rebanho bovino de cerca de 2 milhões de cabeças ainda está muito

magro, e, provavelmente, deverão ocorrer baixas em virtude da seca, interferindo,

assim, na produção de leite e carne.

Não  podemos  permanecer  de  braços  cruzados  e  deixar  que  nossa  população

carente, que vive em extremo estado de pobreza nessas regiões, sobreviva como

animais famintos, por falta de recursos que possam sanar os problemas causados

pela falta de chuva.

Portanto, precisamos instituir a Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido

Mineiro, adotando medidas de caráter estruturante e emergencial, que contribuirão

para alavancar o desenvolvimento dessa sofrida região.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas para a aprovação

deste importante 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.373/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.168/2007)

Altera o art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outubro  de 1997, que dispõe sobre a

instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 12.645, de 17 de outu bro de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica a empresa concessionária de serviço  de abastecimento de água, no

âmbito do Estado, obrigada a instalar equipamento de eliminador de ar na tubulação

que antecede o hidrômetro, nos imóveis construídos a partir da publicação desta lei.

Parágrafo único - A instalação do equipamento nos imóveis já existentes será feita

por solicitação do consumidor, e as despesas correrão a suas expensas.”. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei é pertinente, pois esse equipamento tem como objetivo

eliminar o ar na rede de abastecimento de água, durante a interrupção parcial ou total

desta ou quando ocorrerem outras causas técnicas.

Muitos consumidores reclamam que, em vez de água, estão pagando pelo ar que

está no cano, pois não entendem o porquê da conta elevada, mesmo quando não

estão consumindo água.

Estudos feitos por pesquisadores revelam que a falta d' água sai caro no final do

mês, pois, quando o abastecimento é interrompido, os canos se enchem de ar e o

hidrômetro continua girando ininterruptamente.

Portanto, o projeto é de suma importância, pois obriga a empresa concessionária de

abastecimento de água do Estado a instalar  esse equipamento na tubulação que

antecede o hidrômetro nos imóveis construídos a partir  desta lei e, por solicitação,

nos já existentes.

Os consumidores não podem mais arcar pelo que não consomem. E somente com

a instalação desse equipamento será possível o hidrômetro distinguir o ar da água e,

assim, sanar essa irregularidade.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 118/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.374/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.170/2007)

Dispõe sobre a implantação do teste vocacional para os alunos do ensino médio da

rede pública do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a implantação do teste vocacional para os alunos do ensino

médio da rede pública do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Educação, providenciará

a implantação dos testes vocacionais, com profissionais especializados.

Parágrafo único - Será opcional o teste vocacional, devendo o aluno interessado

requerer o teste na secretaria da escola onde está regularmente matriculado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: É de suma importância que as escolas públicas do Estado ofereçam o

teste vocacional, com o objetivo de orientar os alunos na escolha do curso superior

mais adequado à sua futura profissão.

A escolha do curso sempre foi  uma decisão difícil  para muitos jovens indecisos

sobre sua vocação. O medo de, no meio do caminho, descobrir que não era aquilo

que se esperava de um curso ou de uma profissão faz com que muitos estudantes

cheguem  ao  3° ano  do  ensino  médio  sem  definição  qua nto  ao  vestibular  a  ser

prestado.  Diante  dessa  situação,  vários  deles  procuram  psicólogos  e  cursos  de

orientação vocacional.

Ocorre  que  o  jovem  da  escola  pública  não  tem  orientação  especializada  nem

condições financeiras para arcar com as despesas de um curso vocacional, ficando

assim angustiado e ansioso com a proximidade do vestibular.
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Portanto,  é  fundamental  disponibilizar  o  teste  vocacional  gratuitamente  para  os

alunos da rede pública. Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares na 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 1.375/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 454/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Botumirim  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Botumirim o

imóvel  com  área  de  1.540,00m²  (mil  quinhentos  e  quarenta  metros  quadrados),

compreendendo  os  lotes  n° 04  e  05,  situado  na  Rua  P rimeiro  de  Março,  nesse

Município, com escritura pública lavrada no Cartório do 2° Ofício Judicial e Notas da

Comarca de Francisco Sá, no Livro n° 41, às fls. 12 1/121v.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se a ampliação

do posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, cessada a

causa que justifica a doação. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel

de propriedade do Estado para o Município de Botumirim.

Com a doação do imóvel, a administração municipal pretende ampliar o posto de

saúde. É importante ressaltar que os recursos para a ampliação já foram depositados

em  conta,  dependendo  somente  da  formalização  da  doação  para  serem

desbloqueados.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.376/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.682/2009)

Declara de utilidade pública a Associação das Ursulinas de Paraisópolis, com sede

no Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Ursulinas  de

Paraisópolis, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação das Ursulinas de Paraisópolis, fundada em 14/9/53, é

uma entidade jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  com sede e foro no

Município de Paraisópolis, filiada à Associação da Cia. de Santa Úrsula.

A Associação tem caráter filantrópico, educacional e assistencial, e sua finalidade é

a educação cultural,  cívica e religiosa de crianças, jovens e adultos de ambos os

sexos, sem distinção de ordem social, política, racial, religiosa ou de qualquer outra

natureza.

Para  a  realização de seus objetivos,  a  Associação mantém sob sua orientação

pedagógica  e  administrativa  o  Colégio  Santa  Ângela,  entidade  de  ensino  com

regimento próprio, aprovado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases vigente no

País, onde são ministrados cursos de educação infantil ensino fundamental e médio,

podendo ser criados outros de diferentes níveis.

- 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 1.377/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.861/2008)

Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos de Biguatinga - SAB -, com sede

no Município de São Pedro da União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos de Biguatinga -

SAB -, com sede no Município de São Pedro da União.



1870
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação:  A Sociedade  Amigos  de  Biguatinga  é  uma entidade  civil,  sem  fins

lucrativos, com personalidade jurídica, fundada em 30/3/86. 

A referida Sociedade tem por finalidade defender os interesses coletivos na área de

assistência  social,  prestando  serviço  de  atendimento  aos  cidadãos,  viabilizando

atividades de caráter econômico, capazes de gerar emprego e renda à população,

bem como promover a mais ampla integração entre os moradores das comunidades,

visando incentivar a todos na luta por seus direitos; promover e divulgar debates de

interesse comunitário; prestar ajuda aos moradores no que lhe competir; desenvolver

atividades  de  educação,  esporte  e  cultura;  desenvolver  diversos  projetos  para

melhores  condições  de  vida,  moradia,  higiene,  educação,  saúde,  transporte  e

segurança da comunidade; estimular a solidariedade entre a população, inclusive o

trabalho em mutirão; e implantar cursos de corte, costura, confecção e artesanato,

visando incentivar a comunidade a praticar atividades artesanais.

Tendo em vista os benefícios sociais e culturais que a entidade proporciona aos

moradores  de  Biguatinga  e  estando  este  projeto  de  lei  em  consonância  com  os

dispositivos legais, espera o seu autor lograr 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 1.378/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.396/2010)

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15 de dezembro de 2005,

que doa ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15 de dezembro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção de uma farmácia no âmbito do programa “Farmácia de Minas.”.”
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  procedeu  à  doação,  através  da  Lei  nº

15.904, de 2005, de um imóvel com área de 216,25m2, destinado à construção de um

velório municipal, por estar o referido imóvel em divisa com o cemitério municipal.

Ocorre que a construção de um velório nesse terreno está inviabilizada, uma vez que

no referido  cemitério  não há mais  espaço para  abertura de  novos jazigos,  sendo

pouco frequentes os enterros nesse local.

Assim sendo, uma vez que o Município de Paraisópolis foi beneficiado, através da

Secretaria de Estado de Saúde, com recursos do programa “Farmácia de Minas”, a

utilização desse espaço para a construção de uma farmácia seria ideal,  por estar

localizado em área central da cidade, de fácil acesso, próxima aos demais espaços

onde são prestados serviços pela Prefeitura.

- 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 1.379/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.397/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiúna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ipuiúna imóvel

com  área  de  420m²  (quatrocentos  e  vinte  metros  quadrados),  situado  nesse

Município, no loteamento Jardim América, e registrado sob a matrícula anterior de nº

5.252, atualizada pelo nº 4.600, do Cartório do Registro de Imóveis de Santa Rita de

Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Salas das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: O imóvel especificado foi doado ao Estado de Minas Gerais para a

construção  de  um  posto  de  saúde,  de  acordo  com  a  Lei  nº  532,  de  3/12/80.

Entretanto, a obra não foi realizada, ferindo o desiderato da proposição.
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Devido à inclusão do Município de Ipuiúna no Programa Cras, pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, com a assinatura de convênio com a Prefeitura

Municipal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),  necessita-se da reversão

desse  imóvel  para  o  Município,  com  vistas  à  construção  de  unidade  do  referido

programa.

- 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 1.380/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.633/2010)

Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos em decorrência

da municipalização do ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se ao

funcionamento  das  escolas  municipalizadas,  podendo  ser  utilizados  para  abrigar

projetos  públicos  educacionais,  culturais,  esportivos  e  de  lazer,  voltados  para  a

qualificação de jovens ou para a valorização da comunidade.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: No final do século XIX, começaram a chegar ao Município de Machado

dezenas de famílias italianas, que vieram em busca de uma vida nova e iniciaram

suas atividades substituindo a mão de obra escrava.

Hoje, no Município, veem-se poucos resquícios da cultura italiana original. Porém,

especificamente  no  Bairro  da  Conceição,  a  história  é  diferente.  Seus  moradores,

predominantemente de origem vêneta, ainda possuem traços marcantes da cultura

italiana,  que  se  traduzem  no  sotaque,  na  culinária  e  na  religião.  As  árvores

genealógicas  das  principais  famílias  originais  mostram  vários  casamentos  entre
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parentes, resultando na manutenção desse vínculo com a cultura original. Durante

mais de 100 anos, as famílias viveram da agricultura de subsistência, com venda do

excedente e do café. Hoje são mais de 200 propriedades de agricultores familiares,

ávidos por conhecer melhor e resgatar sua cultura italiana.

Com o objetivo de resgatar os valores culturais perdidos e de preservar os muitos

ainda existentes, foi criado o Memorial do Imigrante Italiano junto à escola, onde será

ministrado o ensino da língua às crianças da comunidade.

Nesse âmbito, tendo em vista a vasta área, o Município procedeu à doação de parte

do  imóvel  ao  Grêmio  Esporte  Clube  Bairro  da  Conceição,  com  o  objetivo  de

transformar a área pertencente à escola em um complexo de valorização da cultura

regional, através do desenvolvimento de projetos e programas, envolvendo a Escola

Municipal,  o  Memorial  do  Imigrante  Italiano e  o  Grêmio  Esporte  Clube  Bairro  da

Conceição, com ações educacionais, culturais, esportivas e de lazer. 

- 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 1.381/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.748/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo -

Centro de Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços

de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Social,  Educativo  e

Beneficente Novo Signo - Centro de Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede

no Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: O Instituto Social,  Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de

Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços de Caldas,

é  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos,  de  cunho  filantrópico  e  de  natureza

educacional,  cultural  e  assistencial,  em consonância com as diretrizes  do Instituto



1874
____________________________________________________________________________

Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, instituto de vida consagrada da Igreja

Católica.

A associação tem por finalidade promover a educação formal em todos os níveis,

como também  a  educação profissionalizante,  além  de  oferecer  cursos,  palestras,

seminários, treinamentos, qualificação profissional e outros. Utiliza-se da atividade de

educação, em todos os níveis e modalidades, como forma de viabilizar a inserção

social da população em situação de risco social.

Cabe ao Instituto manter as unidades, filiais, estabelecimentos, obras, projetos e

outros  que pertencerem à  sua estrutura  organizacional,  bem como manter  outros

projetos e instituições voltados para a educação, pesquisa, assistência social, cultura

e lazer, podendo ainda ampliar sua rede de atendimento dentro das formas permitidas

pela  lei,  inclusive  assumindo  a  responsabilidade  por  instituições  que  guardem

identidade com seus objetivos, por meio de convênios.

- 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 1.382/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.923/2010)

Declara patrimônio cultural do Estado o queijo artesanal do planalto de Poços de

Caldas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o queijo artesanal do planalto

de Poços de Caldas.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos 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, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: Os historiadores afirmam que o queijo vem sendo fabricado em Minas

Gerais há mais de 200 anos, entretanto não há registros da crescente relevância do
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planalto  de  Poços  de  Caldas  para  o  desenvolvimento  e  a  disseminação  de  tal

atividade.

Conforme a história, a região recebeu seus primeiros habitantes em 1777, no fim do

ciclo do ouro em Minas, tendo Caldas como a mais antiga cidade, fundada em 1813

pelo império português. Originalmente lusitana, a cultura do queijo foi trazida da Serra

da Estrela diretamente para a região do Serro, onde os pioneiros na ocupação local

desenvolveram a atividade agropecuária, em especial a fabricação dessa iguaria.

Em 2001, os produtores resistiram à propaganda de que o queijo artesanal faria mal

à saúde e que sua produção seria proibida. As associações se uniram com o governo

do  Estado  e  chegaram  a  um  acordo,  adotando  padrões  sanitários,  tanto  para  a

criação  do  rebanho  quanto  para  a  higiene  necessária  à  produção.  Nos  anos

seguintes, o Instituto Estadual Patrimônio Histórico Artístico - Iepha -, através de lei

estadual, e o Instituto Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro - Iphan -, por legislação

federal,  reconheceram o  queijo  artesanal  como patrimônio  cultural  e  imaterial  em

Minas Gerais e no Brasil, respectivamente.

Por outro lado, grande foi o esforço dos fabricantes para alcançar a mobilização da

classe. Nesse contexto, foi implantado o Cadastro Municipal de Produtor Artesanal,

formado hoje por  76 produtores legalizados,  e fundada a Aprocaldas, que,  com a

união  dos  produtores,  logrou  aprovar  o  tombamento  do  queijo  da  região  como

patrimônio cultural imaterial de Caldas.

Considerando o benefício econômico e cultural que a produção do queijo artesanal

tem proporcionado ao Município e à região e estando ele em concordância com os

dispositivos  constitucionais  e  legais  para  obter  a  presente  distinção,  espera  o

signatário deste projeto de lei obter sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.383/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.222/2009)

Declara  patrimônio  cultural  do  Estado  o  processo  artesanal  de  fabricação  do

salgado denominado pastel  de farinha de milho produzido no Município de Pouso

Alegre.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  patrimônio  cultural  do  Estado o  processo artesanal  de

fabricação do salgado denominado pastel de farinha de milho, produzido no Município

de Pouso Alegre.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos 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, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação:  O  assim  chamado  pastel  de  farinha  de milho  difere  totalmente  do

conhecido pastel de angu. O pastel de farinha de milho é fruto de uma adaptação

culinária,  ocorrida  ainda  na  época  das  entradas  e  bandeiras,  expedições  que

palmilharam grande parte do Sul de Minas, a partir do Rio Grande. Tais expedições

propiciaram a fundação de diversas povoações, ao longo da Bacia do Rio Grande e

do Rio Sapucaí,  incrementadas pela descoberta de ouro no território onde hoje se

localizam os Municípios de Silvianópolis, Campanha e São Gonçalo do Sapucaí.

A extração de ouro durou pouco e, a partir das descobertas das minas localizadas

em Vila Rica, Sabará e Mariana, essa região do Sul de Minas passou a produzir

mantimentos e gêneros alimentícios para a grande população que se concentrou para

minerar ouro, naquela região, nos séculos XVII e XVIII.

As povoações sul-mineiras daquela época enfrentavam toda a sorte de provações e

de  dificuldades,  oriundas  de  seu  isolamento  e  do  pequeno  valor  agregado  dos

produtos  então  produzidos.  Gêneros  importados,  como  a  farinha  de  trigo,  eram

escassos. A partir dessa carência, e utilizando uma mistura composta por farinha de

milho e polvilho, derivados de culturas locais,  criou-se uma massa de pastel que,

embora não fosse tão fina e leve como a massa feita com farinha de trigo, se revelou

muito saborosa.

Existe uma controvérsia se a origem do pastel pode ser atribuída a Silvianópolis ou

a  Pouso  Alegre,  já  que  o  quitute  pode  ser  encontrado  em  ambas  as  cidades.

Entretanto,  foi  em  Pouso  Alegre  que  o  salgado  alcançou  impressionante
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popularidade. Além de ser encontrado no mercado municipal, dezenas de vendedores

ambulantes  fritam  e  oferecem  o  salgado  nas  principais  esquinas  da  cidade.  Em

alguns  supermercados,  o  pastel  de  farinha  de  milho  pode  ser  encontrado  em

embalagens hermeticamente vedadas e congeladas, produzido por uma fábrica local.

Não  se  tem  notícia  de  nada  parecido  com  essa  receita,  nem  com  essa  difusão

culinária, em qualquer outro lugar do Brasil.

Em razão do exposto, merece esta proposição o devido acatamento e aprovação

pelos nobres Deputados da Assembleia mineira.

- 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 1.384/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.971/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no

Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes,

com sede no Município de Lambari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: A partir do ano de 1988, com a promulgação da Carta Magna nacional,

o  Estado  brasileiro  passou  a  ter  o  fomento  ao  desporto  como  dever

constitucionalmente  reconhecido.  Além  de  garantir  a  proteção  às  manifestações

desportivas, o art. 217 da Constituição Federal, único dispositivo constitucional que

dispõe sobre o esporte, garante, ainda, o incentivo do poder público ao lazer, como

forma de promoção social. 

Vinte anos depois, seguindo os caminhos abertos pela Constituição brasileira, foi

criada a Associação Lambariense de Esportes. Sociedade civil com foro e sede no

Município  de  Lambari,  a  Associação  tem  duração  ilimitada  e  não  possui  caráter

político,  econômico  nem  religioso.  Tem  como  características  a  ausência  de  fins

lucrativos, a não remuneração de seus membros e a defesa do esporte, seja como
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atividade  física  regular,  para  promoção  da  saúde  e  do  bem-estar,  seja  como

integração cidadã, geradora de desenvolvimento social. 

Espaço de congregação entre praticantes dos mais diversos esportes, a Associação

tem  como finalidade  a  promoção  de  competições  e  reuniões,  o  fornecimento  de

material e estrutura física para a prática e o estudo do esporte e o desenvolvimento

de ações sociais para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. A associação

atende tanto aos seus associados quanto aos convidados e aos demais cidadãos,

promovendo  a  amizade  e  a  cidadania  e  utilizando-se  de  parcerias,  quer  com

instituições privadas, quer com entidades do setor público.

Considerando a eminente importância do esporte para a saúde e a socialização da

juventude, os relevantes benefícios provenientes da atuação da referida Associação e

os expressivos serviços prestados por ela à sociedade mineira, espera o signatário

deste projeto de lei, que se mostra de acordo com os dispositivos constitucionais e

legais competentes, obter a 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 1.385/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.318/2009)

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Espírita das Samaritanas, com sede

no Município de Poços de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Espírita  das

Samaritanas, com sede no Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: O Grupo Espírita das Samaritanas surgiu em 1979, quando se reuniu

um grupo de senhoras bondosas e esclarecidas, com o objetivo de criar nova célula

espírita  em  Poços  de  Caldas  a  fim  de  aprimorar  almas  e  espíritos,  através  de

reuniões de estudo e trabalho, e servir ao próximo, dentro das possibilidades, logo

determinadas.
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Inicialmente,  essas  senhoras  reuniam-se  em  uma das  salas  do  Asilo  e  Centro

Espírita Vinhas do Senhor para os estudos doutrinários. Por falta de local próprio, os

trabalhos  na  área  assistencial,  como a  distribuição  de  cestas  básicas,  enxovais,

cobertores  e  roupas,  aconteciam  em  garagens  e  cômodos  cedidos  por  amigos.

Porém,  já  existia,  desde  então,  o  sonho  de  ser  uma  entidade  autossuficiente

financeiramente  e  com sede própria.  Assim,  com o  trabalho  das  fundadoras,  que

passaram a contar com a mensalidade de alguns colaboradores e com os recursos

arrecadados em eventos, foi possível a aquisição da primeira sede. No decorrer dos

anos, o Grupo venceu obstáculos e o local já não comportava a sua demanda, com

novas tarefas  e  muitos  colaboradores.  Em 1999,  recebeu fundos suficientes  para

iniciar a construção da nova sede, concluída em 2002.

Durante esses 30 anos, os trabalhos sociais nunca foram interrompidos, contando

com farmácia, confecções de roupas para recém-nascidos e crianças, visita a lares

de  pessoas  carentes,  distribuição  de  cestas  básicas  em  bairros  carentes  do

Município, eventos para arrecadação de fundos, aulas de bordados, corte e costura,

culinária e artesanato e atendimento odontológico gratuito. Além do trabalho na área

assistencial, a entidade mantém cursos e reuniões doutrinárias para a divulgação da

doutrina espírita.

- 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 1.386/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.543/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Flor de Liz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Flor de

Liz, com sede na Comunidade do Corredor, Distrito de Santa Izabel, no Município de

São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes
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Justificação: A Associação Comunitária de Flor de Liz, fundada em 24/10/98, com

sede na Comunidade do Corredor,  Distrito  de  Santa Izabel,  no Município de São

Francisco é uma entidade civil,  de fins sociais,  assistenciais e não lucrativos, cujo

objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua verdadeira

cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.387/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.542/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

Rita, com sede na Fazenda Santa Rita, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária de Santa Rita, fundada em 19/6/88, com

sede na Fazenda Santa Rita, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de

fins  sociais,  assistenciais  e  não  lucrativos,  cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a

população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
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moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.388/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.544/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Gildete Cunha Rocha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Gildete

Cunha Rocha -  Agicro, com sede na Fazenda Morro Vermelho, Município de São

Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária Gildete Cunha Rocha - Agicro, fundada em

5/4/2003, com sede na Fazenda Morro Vermelho, no Município de São Francisco, é

uma entidade  civil,  de  fins  sociais,  assistenciais  e  não lucrativos,  cujo  objetivo  é

colaborar para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.389/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.515/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Contendas - ACCON.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Contendas

- ACCON -, com sede no Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Contendas  -  ACCON  -,  fundada  em

1º/2/97, com sede no Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco, é uma

entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar

para que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.390/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.511/2008)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Taboquinha do Morro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Taboquinha do Morro, com sede no Distrito de Vila do Morro, no Município

de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Taboquinha  do
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Morro, fundada em 23/1/2002, com sede no Distrito de Vila do Morro, no Município de

São Francisco, é uma entidade civil,  de fins sociais, assistenciais e não lucrativos,

cujo  objetivo  é  colaborar  para  que  a  população  carente  da  região  tenha  sua

verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade promove, entre

outras, ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade urbana e rural, por meio

de  obras  e  ações,  com  recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações  e  convênios,

proporcionando melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus

moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.391/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.264/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos

de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais Amigos de Riacho do Meio, com sede no Município de Brasília de Minas. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos de Riacho do

Meio é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade, entre outras:

fomentar  e  racionalizar  a  horticultura;  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus

associados;  promover  o  beneficiamento  ou  a  industrialização  da  produção  e

assessorar ou representar os associados na comercialização de produtos e insumos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para aprovação desta Casa. 

- 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.
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REQUERIMENTOS 

Nº  523/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de

providências para que seja iluminado o campo de futebol da Vila Santa Rita, na região

do Barreiro, nesta Capital. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 524/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  relação  de  todos  os

servidores dessa Secretaria que foram beneficiados com a Lei Complementar nº 100,

de 5/1/2007. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 525/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito  de  Uberlândia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de semáforo  no

cruzamento da Avenida Brasil  com a Rua República Piratini, no Bairro Umuarama,

nesse Município. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  526/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Ministra  da  Cultura  pedido  de  providências  para  que  o  debate  público  que  vai

subsidiar a versão final da reforma da Lei de Direitos Autorais seja realizado também

no Estado e com a participação da Comissão de Cultura desta Casa. (- À Comissão

de Cultura.)

Nº 527/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  São  Vicente  de  Minas  pelos  73  anos  de

fundação desse Município.

Nº 528/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Juatuba pelos  19 anos de fundação desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 529/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda, em que solicita seja encaminhado

ao Governador  do Estado e ao Secretário  de Transportes pedido de providências

para transferir a administração do Aeroporto da Usiminas para o poder público e para

dar ao referido aeroporto a denominação de Aeroporto José Alencar Gomes da Silva.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 530/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
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ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que proceda à

efetiva implementação do Conselho Municipal de Cultura.

Nº 531/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  proceda  à  efetiva

implementação  do  Conselho  Estadual  de  Cultura.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Cultura.)

Nº 532/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, ao Corregedor da PMMG, ao

Comandante-Geral da PMMG, ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário, à 1ª

Promotoria do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte e ao Juiz Sumariante

do Tribunal do Júri pedido de providências com relação ao processo administrativo

disciplinar instaurado para apuração dos fatos ocorridos no Aglomerado da Serra em

19/2/2011.

Nº  533/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Comandante-Geral  da  PMMG,  ao  Corregedor  da  PMMG,  ao

Ouvidor de Polícia e ao Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador de Justiça com

atuação  no  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  pedido  de

providências para que apurem denúncias, recebidas por essa Comissão, de abuso de

poder  e  assédio  moral  de  que  foram  vítimas  policiais  militares  integrantes  do  1º

Pelotão de Choque da Companhia de Missões Especiais.

Nº 534/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Corregedor da PMMG pedido de providências para que seja ouvido o Comandante

da Rotam sobre os fatos ocorridos no Aglomerado da Serra em 19/2/2011 e seus

desdobramentos. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  535/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para reduzir a carga

tributária  incidente  sobre  a  telefonia  e  disponibilizar  recursos  que  se  encontram

contabilizados no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, de

modo a facilitar o crescimento dos serviços de telefonia.
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Nº  536/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Anatel pedido de providências para reduzir a carga tributária incidente

sobre a telefonia e disponibilizar recursos que se encontram contabilizados no Fundo

de  Universalização  dos  Serviços  de  Telecomunicações,  de  modo  a  facilitar  o

crescimento dos serviços de telefonia.

Nº  537/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas

Gerais - pela indicação dos Srs. Bruno Burgarelli Albergaria Kneipp e Marcelo Rodrigo

Barbosa,  Presidente  e  Vice-Presidente,  respectivamente,  para  composição  da

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG.

Nº 538/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Carlos Alves Francisco, Delegado Regional da

Depol,  Leonardo dos Santos Diniz,  Delegado de Crime Contra a Pessoa,  Roberto

Lopes da Silva, Deivid Chagas Cardoso, Rafael Emerson Fernandes e Abel Rosa de

Jesus Silva, Inspetores de Polícia, pela elucidação do crime ocorrido no Município de

Patrocínio em 10/3/2011.

Nº 539/2011, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, em que

solicitam sejam encaminhados à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia

Civil cópia do relatório que apresentam e pedido de providências para a reforma ou

reconstrução da sede da 16ª Delegacia de Polícia Civil em Uberlândia, visitada por

essas Comissões em 24/3/2011.

Nº  540/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para que

seja  discutida,  com o Grupo Vhiver,  a  possibilidade de redistribuição  de  recursos

remanescentes  do  edital  que  selecionou  projetos  de  organizações  não

governamentais que prestam assistência a pessoas com HIV-Aids.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Almir Paraca e

Elismar Prado, Anselmo José Domingos, Sargento Rodrigues e Elismar Prado.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Defesa do Consumidor, de Esporte, de Transporte e de

Saúde e do Deputado Luiz Carlos Miranda.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente -  A Presidência registra a presença,  nas galerias,  do Vereador

Claudinei Bruno da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Seja

muito bem-vindo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde a

todos. Volto nesta oportunidade para compartilhar um pouco com a nossa população

os  trabalhos  que,  com  muita  honra,  tenho  executado  nesses  quase  80  dias  de

mandato - dois meses e meio -, as nossas experiências, os nossos avanços, e, por

que não, um pouco das nossas angústias.

Tivemos a grata satisfação, no último mês, de realizar várias plenárias durante dois

finais de semana. Fizemos sete plenárias microrregionais no Sul de Minas. Tivemos

encontros  com  várias  lideranças  na  microrregião  da  Mantiqueira,  em  Itajubá;  na

região de Pouso Alegre; na chamada Micro Fernão Dias, em Cambuí; em Ouro Fino,

Cruzília,  Itamonte  e  Três  Corações.  Foram  sete  encontros  com  cerca  de  70

Municípios presentes, e quase 600 lideranças compartilharam conosco a experiência

do nosso mandato, o início das nossas atividades parlamentares. 

Tive a oportunidade de apresentar um pouco o nosso mandato, de falar da nossa

participação  ativa  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  na

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e também um pouco do

acompanhamento  que  tenho  procurado  fazer  na  nossa  Comissão  de  Cultura,  na

condição de suplente.

Agradeço a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco, de compartilhar, de

nos ouvir  e de ajudar a construir  esse mandato,  que foi  uma conquista da nossa

região  do  Sul  de  Minas,  onde  obtive  quase  a  totalidade  da  minha  votação.

Compartilho  com  aqueles  que  nos  acompanham  esse  momento  importante  da

construção do nosso mandato, do espaço coletivo de participação, em que pudemos

levar a cada um dos que acompanham o nosso mandato um pouco do que estamos

fazendo, além também de ouvir as demandas da nossa região, que não são poucas. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tenho procurado
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aqui  na  Assembleia  Legislativa,  além  de  manter  um  bom  diálogo  com  os

parlamentares, conhecer um pouco da estrutura do governo, visitando as Secretarias.

Nesses dois meses, tive a oportunidade de, já por duas vezes, como membro da

Comissão de Turismo, visitar o nosso Secretário de Turismo, Agostinho Patrus Filho. 

Nessa  segunda-feira,  estive  em  São  Paulo  para  um  evento  importante  como

membro da Comissão de Turismo e suplente da Comissão de Cultura. O Governador

foi lançar em São Paulo, no Espaço Minas Gerais, o projeto Minas São Muitas, para

divulgar  as  experiências  culturais  e  o  turismo.  É  um  espaço  de  negócio  e  de

articulação. Achei importante essa ação. Estive lá. Estavam presentes o Governador

Anastasia, a Secretária de Cultura e o Secretário Agostinho Patrus Filho. Prestigiou

também o evento o Prefeito de São Paulo. Fiz questão, como membro dessas duas

Comissões,  de estar lá,  de conhecer o que é,  de fato,  aquela estrutura e aquele

programa. 

Compartilho  com  V.  Exas.  a  minha  grata  satisfação  por  observar,  nessa  ação

integrada entre as Secretarias de Cultura e de Turismo, um interesse em divulgar

Minas no maior centro potencial de desenvolvimento econômico e cultural do Brasil,

que  é  São  Paulo.  Não  podemos  negar  essa  realidade.  É  uma  casa  muito  bem

estruturada. É um programa importante de divulgação da cultura mineira. Fiquei muito

satisfeito de ter prestigiado esse evento e conhecido um pouco mais esse programa.

Entendo que isso é também parte do meu papel. Não só atuar aqui no Parlamento,

como também atuar em consonância com as ações do governo, acompanhá-las e

pontuar  o  que achamos  importante  cobrar.  O que acharmos importante  cabe-nos

ressaltar. Não queria deixar passar essa questão.

Estive,  também,  com  o  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  Wander  Borges,

conhecendo as ações da Secretaria. Coloquei-me à disposição do Secretário. Tenho

uma história de militância na área social, sobretudo na área dos direitos da criança e

do adolescente. Estive com o Secretário de Desenvolvimento Regional e de Política

Urbana, Bilac Pinto, discutindo algumas ações na nossa região do Sul de Minas. O

Secretário  é  Deputado,  de  Santa  Rita,  da  nossa  região,  pois  sou  de  Itajubá.

Mapeamos  algumas  ações.  Quero,  em  algumas  circunstâncias,  trabalhar

conjuntamente com ele. Esse é o nosso objetivo.
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Visitei, também, com muita satisfação, acompanhado do Deputado Federal Odair

Cunha, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Conversamos com o

nosso Secretário Nárcio Rodrigues, que é muito competente e tem uma experiência

vasta nessa área de ciência e tecnologia. Compreendemos um pouco da política do

Estado nessa área, assim como da questão do ensino superior. Vamos promover na

Comissão de Educação uma audiência pública para discutir o programa de incentivo

e fomento na área da pesquisa, ciência e tecnologia.

Estive também na Secretaria de Defesa Social visitando o Secretário Lafayette de

Andrada, Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Parabenizo o nobre Deputado Ulysses

Gomes,  meu  companheiro  na  Comissão  de  Turismo.  Quero  manifestar  meu

reconhecimento ao trabalho que V. Exa. tem feito, a sua preocupação com as cidades

do Sul  de Minas. Esteve nos representando numa reunião com o Secretário  para

Assuntos da Copa do Mundo, Sérgio Barroso, e levou a ansiedade do povo mineiro,

para  que  possa  realizar  bons  trabalhos  nas  cidades  mineiras,  especialmente

naquelas que V. Exa. representa. 

Parabenizo-o, então, pelo pronunciamento. Ouvi atentamente o relato de sua ida a

todas as secretarias e órgãos do Estado, levando as reivindicações e procurando,

cada vez mais, atender à comunidade que o elegeu. Parabéns. Continue assim. 

O Deputado Ulysses Gomes* -  Obrigado,  Deputado Rômulo.  Como dizia,  visitei

também  o  Secretário  Lafayette  de  Andrada,  na  Secretaria  de  Defesa  Social,

discutindo um pouco as ações que foram pauta de uma emenda de minha autoria

para alterar o nome da Comissão de Esporte e Lazer para Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude. Nesse tema é essencial discutir a problemática da juventude em

todos os aspectos, um deles de forma especial: o envolvimento dos nossos jovens

com  drogas,  ou  o  drama de  adolescentes  autores  de  atos  infracionais.  Isso  me

motivou muito na conversa com o Secretário.

Além de toda a política que se pretende implementar, uma ação importante será a

construção de dois centros de medidas socioeducativas no Sul de Minas, na cidade

de  Lavras,  com  inauguração  prevista  ainda  para  este  ano,  e  em  Itajubá,  com

inauguração  prevista  para  o  ano  que  vem.  Será  muito  importante  que  tenhamos
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também no Sul de Minas programas que atendam os adolescentes que, de alguma

forma, tenham tido envolvimento com atos infracionais ou com drogas, ou seja, atos

em que há possibilidade de atendimento. Acredito que essa oportunidade contribuirá

muito para essa nossa pretensão. 

Como  o  Deputado  muito  bem  disse,  ontem  estivemos,  com  o  Presidente  da

Comissão  de  Turismo,  visitando  o  Secretário  Sérgio  Barroso,  da  Secretaria

Extraordinária da Copa do Mundo, para colocar a nossa comissão à disposição da

Secretaria, no intuito de contribuir muito no processo de levantamento dos projetos

em todo o Estado de Minas Gerais, no tocante à legislação pertinente ao tema. Se for

necessário que a comissão se empenhe,  com certeza ela trabalhará unida nesse

objetivo. 

O  encontro  com  o  Secretário  foi  muito  bom.  Gostei  muito  de  conhecê-lo.

Obviamente, o Secretário nos deu uma notícia importante: a efetivação concreta pelo

governo do início das obras do aeroporto de Itajubá ainda neste ano. Agradeço muito

a  acolhida  do  Secretário  Sérgio  Barroso.  Em  nome  da  Comissão  de  Turismo,

colocamos nossos mandatos à disposição para trabalharmos conjuntamente nisso.

Sr.  Presidente,  temos  feito  esse  trabalho  com  muito  entusiasmo.  Tenho-me

empenhado bastante. 

Queria convidar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas para duas importantes

audiências públicas que realizaremos no Sul de Minas. Uma delas, referente à Copa

do Mundo, será realizada na próxima segunda-feira. Será uma audiência pública da

Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  coordenada  pelo  nosso  Presidente,

Deputado Marques, que será realizada em Varginha, para que a Prefeitura apresente

à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo e aos Municípios da microrregião o

projeto  pelo  qual  Varginha  pleiteia  ser  subsede  da  Copa  do  Mundo,  para  poder

receber um centro de treinamento com vistas a que o Sul de Minas acolha algum país

para treinar na região. Realizaremos essa audiência pública em Varginha, que tem

esse projeto em que pleiteia essa vaga, a exemplo de cidades vizinhas, como é o

caso de Três Corações, que tem o mesmo projeto. Em Três Corações encontramos o

Museu do Pelé, eis que é a terra do nosso Rei Pelé. 

Tenho certeza de que o Sul de Minas tem muito a oferecer ao Estado e ao Brasil no
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tocante à Copa do Mundo. Além disso, tenho certeza de que muitos turistas terão

interesse em visitar aquela região privilegiada localizada no triângulo entre São Paulo,

Rio  de  Janeiro  e  Belo  Horizonte,  tendo  as  características  turísticas  que  tem,  o

potencial  que  Varginha  tem  e  a  história  de  Pelé.  Espero  que  essa  audiência

potencialize ainda mais a possibilidade de Varginha se tornar uma subsede da Copa

do Mundo. 

Na outra segunda-feira, realizaremos em Itajubá audiência pública sobre o turismo.

Reuniremos todo o circuito turístico do Sul de Minas, com o intuito único de unificar a

ação, ou seja,  fazer  uma ação integrada, articulada.  Formularemos uma pauta de

ação da Comissão de Turismo referente ao nosso mandato, principalmente para a

região Sul do Estado, para que os oito circuitos turísticos instituídos no Sul de Minas

tenham  uma ação  conjunta.  Contamos  com  pessoas  capacitadas,  que  trabalham

voluntariamente em vários conselhos de turismo nas cidades articuladas nos circuitos

turísticos. Acredito que ainda falte uma ação articulada entre os circuitos para termos

uma ação  regionalizada.  Esse  será  o  intuito  da  nossa  audiência  pública.  Queria

registrar, divulgar e convidar todos os que tiverem interesse em participar conosco

dessas audiências. 

Sr. Presidente, esse foi um breve relato, um resumo das atividades que temos feito

no nosso mandato.

Agora,  gostaria  de  compartilhar  também  um  importante  projeto  de  lei  que

protocolamos  nesta  Casa  juntamente  com  o  Deputado  Rogério  Correia,  Líder  do

nosso bloco. Nosso projeto dispõe sobre a eleição direta para cargo de diretor das

superintendências  regionais  de  ensino  -  SREs -  em todo o  Estado.  Conversando

muito  com o  Deputado,  entendemos  a  importância  de  defender  um projeto  como

esse,  um  projeto  que  nasce  de  uma  reivindicação  de  vários  trabalhadores  da

educação que entendem que a eleição direta para cargo de direção das SREs da

Secretaria de Educação seja uma forma de melhorar as condições de trabalho nas

unidades em todo o Estado. 

Sr. Presidente, essa eleição direta proporcionaria mais diálogo dos trabalhadores

com a direção, já que frequentemente os servidores reclamam da falta de interação

junto às autoridades representativas desse órgão. Vários problemas são apontados
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em inúmeras superintendências regionais, por exemplo, a prática de assédio moral e

de favorecimento e privilégio a alguns, o excesso de cobrança a algumas pessoas, a

falta  de  dinâmica e sintonia entre  os  vários  setores,  a avaliação de desempenho

algumas vezes tendenciosa e os problemas com a gestão financeira. Enfim, várias

situações são levantadas. Compartilhando essas angústias com o Deputado Rogério

Correia,  estamos  fazendo  sugestões.  Apresentamos  esse  projeto  de  lei,  pois

acreditamos que oferecer isso à classe dos trabalhadores da área da educação seria

um  avanço  importante  do  processo  democrático  na  escolha  da  nossa

superintendência. 

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Ulysses  Gomes,

primeiramente o parabenizo pelo mandato que vem realizando. Em breves palavras,

V.  Exa. levantou uma quantidade de questões que são de utilidade para o nosso

Estado. Em relação ao projeto de lei  que apresentamos em conjunto,  gostaria de

comunicar aos Deputados e convidados que, no dia 4, haverá uma grande audiência

pública dos trabalhadores da educação para discutir assuntos relativos à educação

estadual, em especial a questão da implantação do piso nacional do salário em Minas

Gerais, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. Os professores estarão

aqui.  Será  um  momento  em  que  poderemos  discutir  democratização  do  ensino,

eleição  direta  de  Diretor  de  escola  e  essa nossa  ideia  da  escolha,  por  meio  do

processo eleitoral, da superintendência de ensino. 

Comunico também que o Bloco Minas sem Censura foi agraciado em Ouro Preto

com a Medalha Quem Luta Educa, do Sind-UTE. Aliás, não tive oportunidade de fazer

essa comunicação na reunião passada. Estou aqui exibindo esta medalha em nome

desse  Bloco  do  qual  V.  Exa.  também  faz  parte.  Na  verdade,  com  muita  honra,

ganhamos do sindicato essa medalha, mostrando a necessidade de lutarmos para

que  a  educação  pública  em  Minas  Gerais  tenha  um  papel  cada  vez  de  maior

destaque. Além disso, para que os nossos trabalhadores em educação percebam um

salário melhor, ou seja, tenham condições melhores de salário e trabalho. Queremos

que  a  escola  pública  seja  um  lugar  prazeroso  para  se  dar  aula  e  receber  os

ensinamentos dos professores.

Portanto,  o  Bloco  Minas  sem  Censura  sentiu-se  orgulhoso  por  ter  recebido  a
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Medalha Quem Luta Educa, do Sind-UTE. No dia 4, receberemos bem os professores

que  estarão  na  Assembleia.  Agradeço  também  ao  Deputado  Gustavo  Corrêa,

Presidente  da  Comissão  de  Administração  Pública,  que  prontamente  marcou  a

reunião para debatermos esse tema importante, que é o piso nacional do salário dos

professores. Parabéns, Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Ulysses Gomes, acompanhei seu

pronunciamento.  Parabéns  pelo  trabalho  que  vem  empreendendo,  buscando

soluções para as questões de Itajubá e da sua região. 

Quero  manifestar  também  que  o  nosso  Bloco  recebeu  a  comunicação  dos

professores  municipais  de  Contagem  de  que  estão  em  greve.  Na  verdade,  não

conseguem falar com a Prefeita de Contagem nem com o Secretário de Educação.

Aliás,  tratamos de um tema que nos interessa que é a questão da violência nas

escolas. Creio que em futuro bem próximo as Comissões de Segurança Pública e de

Educação da Assembleia Legislativa realizarão um ciclo de debates para falar sobre a

violência nas escolas. Trataremos disso, já que falaram da violência nas escolas de

Contagem.  Agora,  assim  como  em  Betim,  em  Contagem  estão  em  greve  os

professores tanto da rede municipal quanto da Fundação de Ensino de Contagem -

Funec.  Parabéns  pelo  trabalho.  Agradeço-lhe  o  tempo  que  liberou  para  minha

manifestação. 

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente e Deputados, obrigado. Finalizo meu

pronunciamento  agradecendo,  mais  uma vez,  a  oportunidade de compartilhar  um

pouco dessa experiência que estamos vivendo no nosso mandato. Convidamos todos

que têm interesse em acompanhar  as  nossas atividades e interagir  com o nosso

mandato para visitarem o nosso “site”: blogdoulysses.com.br. Além disso, para que

estejam à disposição na interlocução positiva nesta Casa com o governo do Estado, a

fim de fazermos, cada vez mais, um Estado mais justo e solidário. É para isso que

estamos aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto que esta
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Casa, o Plenário, se encontra animado, com muitos assuntos em discussão. Venho

hoje  a  esta  tribuna  para  tratar  especialmente  de  uma  questão:  a  presença  da

comissão especial para tratar da reforma política desta Casa, ontem, em Brasília, na

Câmara dos Deputados, onde participamos de uma reunião de trabalho da comissão

especial da Câmara dos Deputados para tratar desse mesmo assunto. A Comissão

da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, fez um convite às Assembleias de todo o

País para que ali comparecessem - ontem -, a fim de obter informações a respeito

dos trabalhos ocorridos a esse respeito nas Assembleias Legislativas de todo o País.

Compareceram representantes da Comissão desta Casa, como o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva,  a Deputada Luzia Ferreira.  Ali  também compareceu,  Sr.  Presidente,

com  uma  participação  muito  especial,  o  Presidente  da  União  Estadual  dos

Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale -, Deputado Alencar da Silveira Jr., que

fez um pronunciamento extremamente oportuno. Tivemos contato bastante profícuo

com  os  membros  daquela  Comissão,  na  Câmara  dos  Deputados.  Ouvimos  lá  a

quantas  anda  o  trabalho  na  Comissão.  Não  nos  surpreendemos  porque  temos

acompanhado,  pela  imprensa,  o  que  tem  feito  aquela  Comissão  em  Brasília.  Ao

contrário do que se pensa, esta Comissão tem toda disposição em, ao final do seu

trabalho, que ocorrerá em agosto, apresentar ao País um projeto de reforma política

importante. Os temas já estão sendo discutidos,  apresentados.  A Comissão conta

com representantes de todo o País, com vários representantes de Minas Gerais. O

trabalho está sendo, portanto, bastante razoável. Tivemos oportunidade de expor, em

tal reunião,  o que temos feito nesta Casa. E, para surpresa de muitos que ali  se

encontravam, parlamentares de todo o País verificaram o trabalho que tem sido feito

nesta  Casa,  sendo  que  esta  Assembleia  teve  participação  marcante  na  reunião

ocorrida  ontem,  em  Brasília,  porque,  ao  contrário  de  representantes  de  outros

Estados  que  ali  se  encontravam,  tivemos  oportunidade  de  expor  trabalhos  feitos

nesta Casa desde o início do ano legislativo, quando foi criada esta Comissão, por

uma feliz iniciativa do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro. Relatamos reuniões já

ocorridas,  estamos  a  aproximadamente  uma  dezena  de  reuniões  realizadas  com

lideranças políticas do Estado, com lideranças representativas da sociedade de Minas

Gerais,  em que  várias  entidades  estiveram  presentes,  como a  OAB,  o  Ministério
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Público, o Judiciário,  algumas ONGs ligadas ao setor, principalmente o combate à

corrupção na política,  assim  como cientistas  políticos,  a  UFMG.  Realizamos  uma

reunião com lideranças dos grandes veículos de comunicação do Estado de Minas

Gerais e conversamos com lideranças políticas importantes do Estado, com as quais

realizamos algumas reuniões nesta Assembleia. A Comissão da Câmara, em Brasília,

teve a oportunidade de conhecer o andamento dos nossos trabalhos e ficou surpresa

com os rumos e o caminho que traçamos para esse trabalho. No dia 23/5/2011 ou

próximo dele, realizaremos nesta Assembleia uma grande reunião de trabalho com a

presença da comissão de Brasília. Assim, poderemos avançar um pouco mais nas

posições de Minas Gerais quanto à reforma política. 

Sr. Presidente, quero dizer que, ao contrário do que se pensa, imaginamos que a

reforma política  pode realmente  acontecer.  Alguns  pontos,  entrando no mérito  da

questão, foram abordados lá. São pontos convergentes encontrados aqui e lá, como

é o caso do fim das coligações nas eleições proporcionais.  Esse é um consenso.

Acredito  que todos  concordam com isso.  Pelo  menos  nas  nossas  reuniões,  esse

ponto tem tido uma posição unânime.  Não ouvimos nenhuma opinião discordante

nesse sentido. Também recebemos a informação de que lá todos estão de acordo

com o encerramento das coligações nas eleições proporcionais. Há outras questões,

talvez de menor  importância,  mas que já  estão  sendo consideradas.  Assim  como

aconteceu no Senado, a Câmara também está partindo para esse lado: mudança de

data de posse; e de suplente de Senador, com a alteração que já foi aprovada no

Senado. Outra questão que me pareceu surpreendente foi a unificação das eleições.

Surpreendemo-nos  porque  não  se  cogitava  esse  assunto  com  força  e  vimos  lá

posições muito expressivas de que as datas das eleições devem coincidir.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Mosconi,  quero

parabenizá-lo  como coordenador  da  comissão  da  qual  também  faço  parte.  Aliás,

sugeri na reunião do Colégio de Líderes que a nossa comissão iniciasse os trabalhos

e debatesse a  reforma política  em Minas.  E o  nosso Presidente,  Deputado Dinis

Pinheiro, designou, acertadamente, V. Exa. como coordenador. V. Exa. tem realizado

um trabalho brilhante e o coordenado muito bem. A comissão tem tido uma conduta

de debates muito interessante. As reuniões surpreendem pela qualidade do debate
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político, o que nos tem deixado cada vez mais convencidos de que a reforma política

é mesmo necessária. Sabemos da necessidade de fazer um debate mais público e

aberto,  e,  com  as  reuniões  já  marcadas,  teremos  a  oportunidade  de  fazer  isso.

Fundamentalmente,  precisamos  de  uma  reforma  política  no  Brasil.  Aproximar  o

parlamento do eleitor  passa a ser  uma demanda não apenas da sociedade,  mas

nossa também. Precisamos nos aproximar cada vez mais da sociedade e isso não

pode ser feito sem o auxílio e ajuda de uma reforma política. Portanto, os pontos

apresentados por V. Exa. estão sendo discutidos por nós e, certamente, avançaremos

nessa discussão. Repito, quero apenas parabenizá-lo pelos trabalhos da comissão.

Aproveito o ensejo para agradecer o apoio que nos tem dado e aos trabalhadores da

Fhemig, que hoje nos visitam. Agradeço-lhe na expectativa de que eles possam ser

atendidos em suas justas reivindicações. São trabalhadores que correm o risco de

perder o vínculo com o Estado, sem nenhum direito adquirido que possa tranquilizá-

los.  Agradeço-lhe  também por  tê-los  recebido  na  Comissão da Saúde e  saúdo a

presença dos trabalhadores da Fhemig.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Agradeço  ao  Deputado  Rogério  Correia.  Quero

saudar  os  trabalhadores  da  Fhemig  presentes,  com  quem  tivemos  contato  pela

manhã  e  ressaltar  a  importância  do  trabalho  do  Deputado  Rogério  Correia  na

Comissão Extraordinária da Reforma Política desta Casa. 

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Deputado  Mosconi,  quero

parabenizá-lo  pela  condução  dos  trabalhos  nesta  Casa.  V.  Exa.  deu  exemplo,

juntamente com a comissão constituída pela Luzia e pelo próprio Dalmo, já que houve

tempo  de  apresentar  o  assunto  na  comissão  do  Congresso  quando  o  Deputado

Almeida Lima lhe concedeu a palavra. V. Exa. pôde mostrar ontem o trabalho que

fazem Belo Horizonte e Minas Gerais. Aliás,  esse trabalho foi sugerido ontem, na

Comissão, e o Deputado Carlos Mosconi mostrou que em Minas Gerais ele já é feito

há mais tempo - posso dizer que Minas é o primeiro Estado do Brasil a executá-lo. O

Deputado mostrou que Minas Gerais saiu na frente, como sempre. Quero parabenizar

também a iniciativa do Congresso. Deixei claro, na reunião realizada ontem naquela

Casa,  que pela  primeira  vez realizamos  um trabalho  conjunto  -  o  Legislativo  nos

âmbitos federal, estadual e municipal. O congresso está ouvindo, e acho que esse é o

pontapé inicial  para uma reforma política - daqui  a pouco, o Congresso ouvirá as
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Assembleias  Legislativas  também  com  relação  à  reforma  tributária  e  a  todas  as

reformas de que o Brasil necessita. O Congresso não está tomando sozinho as suas

decisões.  Ontem conseguimos também acertar  a presença da Comissão em uma

audiência pública que vamos realizar por ocasião do nosso congresso anual,  que,

neste ano, se realizará em Santa Catarina, onde estaremos reunidos com mais de

600 Deputados. Ou seja, poderemos ouvir todos os Deputados do Brasil em um só

momento e espaço. Estou certo de que essa Casa também terá muito a contribuir.

Quero registrar ainda, Deputado Carlos Mosconi, o meu ponto de vista, não como

Presidente  de  uma  entidade  nacional,  a  Unale,  mas  como  parlamentar,  com  a

experiência dos meus sete mandatos - dois como Vereador e cinco como Deputado

Estadual.  Há  três  anos,  criei  uma  frente  nacional  pela  unificação  das  eleições,

conseguindo  já  àquela  época  300  mil  assinaturas  por  todo  o  Brasil.  Chega  da

indústria das eleições! Chega de eleições de dois em dois anos! Chega de o Brasil

gastar R$700.000.000,00 de dois em dois anos! Chega do alto número de partidos

políticos. Com a unificação da eleição, o Prefeito que fosse eleito trabalharia por seu

Município por quatro anos; o Vereador seria Vereador por quatro anos, porque seria

extinto esse trampolim. Posso falar  com tranquilidade porque saí de uma Câmara

Municipal no meio de um mandato para vir  para esta Casa. Hoje, vejo que isso é

errado. Com a unificação, também diminuiríamos o número de partidos. Repito o que

falei na reunião de ontem, não pode acontecer o que acontece em Ubá. Também não

podemos ter  o PSDB, que faz oposição ao PT em Brasília,  com outra postura no

Estado: em Minas Gerais, há mais de 20 cidades em que o PT elege o Prefeito e o

PSDB o Vice-Prefeito ou vice-versa. Vamos acabar com isso: aquele que for eleito

Vereador  vai  legislar  por  seu Município  e  Belo  Horizonte  vai  voltar  a  ter  os  seus

representantes. Agradeço mais uma vez a V. Exa., reafirmando o meu ponto de vista,

que  expus  na  reunião  de  ontem:  para  alguém  ter  mandato  nesta  Casa  e  no

Congresso, tem de ter voto; para alguém ter representatividade no Parlamento, tem

de  ter  voto.  É  absurdo  que  Deputados  com  até  70  mil  votos  estejam  fora  das

Assembleias enquanto outros que receberam de 15 mil a 30 mil votos estão dentro,

por causa do número de partidos que temos hoje. Está na hora de tratarmos esse

assunto  com  seriedade,  fazermos  essa  reforma e  unificarmos  as  eleições.  Muito

obrigado.
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O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Jr., cuja

importante  participação  na  reunião  da  Comissão  em  Brasília  teve  ainda  um

diferencial:  ele não participou apenas como Presidente da Unale, mas ali  também

representou, com brilhantismo, esta Casa.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, faço uso deste

microfone  para  parabenizar  V.  Exa.  pelo  brilhante  trabalho  que  vem  fazendo  na

Comissão  Extraordinária  de  Acompanhamento  da  Reforma  Política,  acumulando

função em duas importantes Comissões, pois, como sou testemunha, atua muito bem

também na Comissão de Saúde.  É muito importante para  o povo mineiro ter  um

parlamentar com a sua dedicação.

Cumprimento também os funcionários da Fhemig, onde estive hoje pela manhã, em

visita ao Dr. Antônio Carlos, o popular Foguinho, que fez um brilhante trabalho no

Hospital João XXIII. 

Gostaria ainda de parabenizar todos os funcionários da Fhemig que se encontram

nesta Casa e também o Deputado Carlos Mosconi, pelo brilhante trabalho que vem

desenvolvendo à frente de duas comissões nesta Casa.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço as palavras do Deputado Luiz Henrique,

bem como sua participação no trabalho.  Na verdade,  Deputado Luiz Henrique,  o

trabalho é nosso. V. Exa. está sempre presente e sua participação tem sido de grande

utilidade  nos  trabalhos  tanto  na  Comissão  de  Saúde  quanto  na  Comissão  de

Acompanhamento da Reforma Política.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, serei breve porque sei

que o tempo de V. Exa. já está praticamente esgotado. No entanto não poderia deixar

de registrar  aqui  também os nossos cumprimentos pela forma como V.  Exa.  tem

conduzido  a  Comissão  Especial  desse  assunto  por  demais  complexo,  que  é  a

questão da reforma política, com uma participação efetiva desta Casa, por intermédio

de V. Exa. e da Comissão Especial. Estamos sentindo-nos muito bem-representados,

embora não tenhamos todo tempo para participar efetivamente de todas as reuniões

por já participarmos de outras comissões. No entanto cumprimento V. Exa. e todos os

membros da Comissão Especial.

Gostaria também de cumprimentá-lo pela condução da audiência pública na última

quinta-feira,  nesta  Casa,  com  os  produtores  do  queijo  de  minas  e  os
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comercializantes. Sem dúvida alguma, foi uma audiência muito boa que contou com a

participação  efetiva  tanto  dos  produtores  como também  de  vários  segmentos  do

governo do Estado de Minas Gerais e do governo federal, na tentativa de buscar uma

solução para  esse impasse atual  da  questão  desse importante  setor  dos  nossos

produtores agropecuaristas que hoje têm como principal produto o queijo de minas.

Sabemos que esses produtores têm enfrentado grandes dificuldades, sobretudo da

legislação atual,  na  adequação para  a  produção desse queijo  artesanal,  que é o

nosso famoso queijo de minas. Portanto gostaria de cumprimentá-lo e estender esse

cumprimento ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que foi o propositor. Com certeza

foi  uma audiência pública bastante  positiva que trará resultados satisfatórios para

essa classe tão importante.

Para finalizar, gostaria de cumprimentar os integrantes da Fhemig que estão aqui

por  direito,  buscando defender o seu espaço na permanência dos seus trabalhos.

Tive a oportunidade de receber em meu gabinete hoje, pela manhã, duas funcionárias

da Fhemig de Bambuí, a Sra. Dalva e a Sra. Alessandra, que me procuraram para

pedir o nosso apoio. De pronto, já manifestei nosso apoio juntamente com os demais

Deputados desta Casa. Tenho um carinho muito especial pela Fhemig e pelo trabalho

que vem realizando em Minas Gerais em prol da saúde. Além disso, a minha esposa

é médica anestesista e faz parte do quadro da Fhemig na cidade de Patos de Minas. 

Assim, gostaria de hipotecar o nosso apoio. Tenho certeza absoluta de que, acima

de tudo, vocês estarão contando também com o apoio do Deputado Carlos Mosconi,

que conhece muito bem essa fundação. Afinal, ele passou pela Fhemig e já conduziu

o seu destino muito bem. Ele está sendo solidário à causa de todos os senhores e

senhoras. Muito obrigado e parabéns, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi - Obrigado, Deputado Bosco. Agradeço a participação

de V. Exa.

Sr.  Presidente,  para  encerrar,  gostaria  apenas  de dizer  que nós,  da  Comissão,

ontem  ficamos  extremamente  gratificados  com  a  esperança  que  a  comissão  de

Deputados Federais em Brasília tem de que Minas Gerais oferecerá uma posição ao

Congresso Nacional. O reconhecimento da importância de Minas nesse processo é

fundamental. Quando achávamos que ficaríamos à parte e que Minas poderia não ser
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ouvida adequadamente, ontem, após a reunião da Câmara, saímos convencidos de

que a  Assembleia  mineira  será ouvida  e  a  comissão lá  em Brasília  reconhece a

importância da posição de Minas numa questão tão fundamental para o País como é

a reforma política. Portanto esse é o relato que gostaria de fazer nesta Casa.

Finalmente, Sr. Presidente, quero saudar os funcionários da Fhemig que estão aqui.

Tive a honra de presidir a Fhemig por algum tempo nos anos de 2003, 2004 e 2005 e,

naquela oportunidade, tive condições de conhecer a relevância do trabalho feito pelos

seus funcionários. É um trabalho inquestionável sob o ponto de vista da qualidade, da

importância  e  da  atenção  que  esses  funcionários  oferecem  à população de Belo

Horizonte e de Minas Gerais. Realmente se trata de um trabalho imprescindível na

área da saúde. 

E hoje, ainda que não tivéssemos programado, o Deputado Rogério Correia levou à

Comissão de Saúde o pessoal da Fhemig. Nós os recebemos, tivemos uma reunião

preliminar, e a solicitação feita por eles foi aceita.

Sr. Presidente, quero deixar claro aqui que a Secretária Renata Vilhena atendeu a

nossa solicitação, conforme o pedido dos funcionários da Fhemig e do pessoal da

Asthemg, e antecipou para amanhã a reunião que seria feita no dia 6 de maio.

Então, agradeço daqui a presteza da Seplag, por meio de sua Secretária Renata

Vilhena, em atender a essa solicitação e também a minha expectativa de que as

questões colocadas pela Fhemig possam ter boa solução. Obrigado, Sr. Presidente,

era o que eu tinha a dizer. Muito grato às Sras. e aos Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento

também nossos visitantes, trabalhadores e funcionários da Fhemig, que nos visitam e

nos acompanham nesta tarde de quarta-feira.

Não pude apartear o Deputado Carlos Mosconi, mas quero, como integrante da

Comissão,  fazer  também  minha  manifestação  sobre  o  trabalho  que  ele  vem

desenvolvendo na Presidência da Comissão de Reforma Política. É bom que todos

saibamos  do  reconhecimento  que  a  Comissão e  a  Assembleia  de  Minas  tiveram

ontem no Congresso Nacional. Esta é a Assembleia que mais está se preparando
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para discutir esse tema tão importante para uma casa legislativa, para onde fomos

eleitos.

Os  pontos  fundamentais  da  reforma política  são  exatamente  discutir  o  sistema

eleitoral  e  o  financiamento  de  campanhas,  entre  outros,  que  dizem  respeito  ao

sistema eleitoral. Portanto, é da mais alta relevância que esta Casa tenha também a

sua contribuição nesse processo.

Gostaria de dizer que lá estive e que sou testemunha do respeito que a Assembleia

Legislativa de Minas tem. Como pude perceber, esta é a única Assembleia que criou

mecanismos para ouvir a sociedade e os Deputados sobre este tema. Então deixo

meu registro. Parabéns à Casa, que teve essa sensibilidade, e aos vários Deputados

que sugeriram à época a criação da Comissão. Esse momento é muito importante.

Gostaria  aqui  de  tratar  de  um  tema  que  já  era  importante  para  mim,  como

Vereadora, e talvez agora seja ainda mais como Deputada, que é a saúde pública.

Sou uma defensora do SUS, que é um modelo de saúde pública que garante a todos

o acesso ao atendimento nas mais diversas doenças que existem e que talvez seja

um  dos  únicos  do  mundo.  O  Brasil  é  modelo,  seja  na  atenção  básica,  onde  o

atendimento é feito no centro de saúde, seja naquelas doenças complexas, às vezes

raras, como, por exemplo, a prevenção e o controle da Aids. Esses são tratamentos

caros. Se não fosse o SUS, os portadores de HIV não teriam a chance de terem esse

acesso. Então sou uma defensora porque o SUS também aposta na prevenção. Ele

não é como o modelo privado, onde a lógica, às vezes, é outra. Apesar de também

promoverem a saúde, tem muito a ver com atividades lucrativas, já que quem investe

em um hospital,  laboratório  ou  clínica,  precisa  ter  seu retorno financeiro,  fruto do

investimento. Então, primeiro, quero manifestar que, na minha trajetória política e na

do meu partido  -  o  PPS, que veio  do PCB -,  temos uma história  profundamente

vinculada à construção do SUS e à reforma sanitária do País. 

E  por  ser  esse  tema tão  importante  para  a  população,  venho  destacar  alguns

aspectos da saúde pública,  em Minas Gerais.  Há mais  de  um ano,  conheci  uma

pessoa - a quem aprendi a admirar e aprendi também a confiar em sua capacidade

técnica -,  é  o nosso Secretário  Antônio  Jorge,  que hoje é filiado ao meu partido.

Quero  destacar  a  sua  competência  gerencial  e  técnica  e,  sobretudo,  o  seu
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compromisso com a saúde pública. Portanto, o SUS e a Secretaria de Estado de

Saúde têm deixado um exemplo que pode servir para outros Estados. Primeiro, deve

haver planejamento, recurso, controle e avaliação. Aqui,  atendemos a todos esses

requisitos.

Quero citar alguns projetos que são marcos importantes dessa gestão. De 2003 a

2009,  gestão  dos  Governadores  Aécio  e  Anastasia,  os  investimentos  na  saúde

cresceram 161%, chegando a R$15.400.000.000,00. Temos programas inovadores,

como o Pro-Hosp, que traz a saúde para perto da população, prestando atendimento

do mais simples ao mais complexo, por meio da rede hospitalar. Ele remunera os

hospitais-chave para  permitir  a  melhoria  do  atendimento  nos  hospitais  públicos  e

filantrópicos, que prestam um excelente trabalho à população. Podemos citar a Santa

Casa  de  Misericórdia  e  o  Instituto  Mário  Pena,  que  são  hospitais  filantrópicos

parceiros no atendimento à população. O Pro-Hosp repassou R$470.000.000,00 para

130  hospitais  de  todas  as  regiões  do  Estado,  para  que  comprassem  novos

equipamentos, fizessem reformas, construíssem novos leitos e salas de cirurgia e

melhorassem a gestão. Isso tudo foi feito com os parceiros da gestão pública, que

muitas  vezes  não  são  apenas  os  hospitais  públicos,  mas  também  os  hospitais

filantrópicos.

Quero destacar o programa Viva Vida, que atua na redução da mortalidade infantil e

materna. Quando a Presidente Dilma veio lançar o Rede Cegonha, citou esse projeto

como uma experiência exitosa. Disse que daria sorte porque o que se lança aqui dá

certo.  Esse programa foi criado em 2003,  com objetivo de garantir  assistência às

gestantes e aos recém-nascidos, tanto no acompanhamento da gravidez e do parto,

quanto  na  prevenção  do  câncer  de  colo  do  útero  e  de  mama.  Além  disso,  há

especialistas  para  auxiliar  no  planejamento  familiar.  Quando  falamos  em

planejamento familiar, não tratamos apenas de redução do número de filhos, mas da

reprodução assistida, que leva a muitos pais o direito de esperar um filho. Damos

esse estímulo para que possam exercer a maternidade e a paternidade, uma das

grandes experiências do ser humano. Temos no Estado 120 maternidades, em que

foram criados  leitos  de  UTI  neonatal  para  atender  os  recém-nascidos  em estado

grave e dar  acompanhamento  permanente durante a  gravidez e  o parto.  São 18
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unidades implementadas, 5 casas de apoio a gestantes e 3 centros hiperdia.

Quem  não  conhece,  quem  é  do  interior,  deve  conhecer  a  maternidade  Sofia

Feldman. Vale a pena conhecer. 

Trata-se de  uma instituição filantrópica,  que atende 100% o SUS,  é modelo  de

atendimento humanizado à gestante e à criança, atende todo o interior, até mesmo os

partos de alto risco. Para nós que acreditamos na saúde pública, o Sophia Feldman -

aliás, dou essa referência, porque já estive lá inúmeras vezes - é um modelo que

pode dar certo, um modelo de como aliar o atendimento digno com o humanizado.

Qual  é  o  resultado  disso  tudo?  Por  que  ressaltamos  esses  temas  aqui?  Porque

houve, entre 2003 e 2009, uma queda expressiva da mortalidade infantil. Isso só é

possível  quando apostamos  na prevenção,  que começa no início da gravidez,  às

vezes até antes, com a assistência à mulher para que tenha uma gravidez sadia e

com  qualidade.  Houve  uma redução  em  que  se  passou  de  17,5  mortes  por  mil

nascidos vivos para 14 mortes. Essa é uma queda expressiva, então é preciso haver

planejamento, controle, acompanhamento e avaliação. Houve também uma queda na

mortalidade materna,  28,26%, quase 30%, nesse período.  É bom também dizer  -

aliás, a Dilma ressaltou muito isso - que maternidade não é doença. Não é, Maria

Tereza? É um momento muito especial na vida da família. Não é doença e não pode

ser tratada como tal. É, portanto, um momento importantíssimo, em que precisamos

dar atenção, apoio e garantir o acesso à rede pública. 

No  Norte  e  Nordeste  do  País,  problemas  relacionados  a  gravidez  e  parto

representam a quarta causa de mortalidade entre as mulheres. Isso é muito grave,

pois significa pouca atenção durante a gravidez. Quando vemos aqui uma diminuição

da mortalidade materna em decorrência da gravidez, isso é porque temos também

uma melhoria no atendimento. 

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputada Luzia Ferreira, parabéns por ter

tocado em um tema tão importante para o mineiro, a saúde e o SUS. Quero também

endossar suas palavras, porque também sou da área de saúde. Acompanhei, Luzia, a

queda da desnutrição infantil na região do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas em

mais de 50%. Na época tive oportunidade de elaborar com o governo federal e a

Secretaria de Saúde o Programa do Leite. Fico muito feliz com a iniciativa de V. Exa.
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em falar da saúde. Quero parabenizar o nosso Secretário Antônio Jorge pela criação

da Diretoria de Saúde Bucal. Essa foi uma reivindicação que fizemos ao Governador

e que passou pelo crivo do nosso Secretário. Neste ano, haverá mais recursos para a

saúde bucal do mineiro com a nova diretoria. Ressalto também o programa Sorriso no

Campo,  da  Secretaria  de  Saúde  e  da  Sedvan,  maior  programa  de  extensão

universitária do País. Parabéns por tocar nesse tema. Parabéns pelo Antônio Jorge,

que é do seu partido e está fazendo um brilhante trabalho à frente da Secretaria de

Saúde.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, é um prazer

muito grande aparteá-la. Estávamos atentos às suas palavras e refletindo sobre como

é interessante falar de temas como esse que V. Exa. está abordando, como também

o fez o Deputado Carlos Mosconi. Estamos fazendo aqui uma agenda positiva. Temos

ouvido  neste  Plenário  inúmeras  críticas,  absurdas  e  infundadas,  por  parte  da

Oposição, que cria factoides, quem sabe com o pensamento de fazer, de pautar a

nossa  agenda.  Enquanto  defendemos  o  governo  das  acusações,  calúnias  e

difamações, estamos, ao mesmo tempo, deixando de realçar os fatos positivos, que

são incontáveis, do ex-Governador Aécio Neves e do Governador Anastasia. V. Exa.

demonstrou que o índice de mortalidade infantil caiu de 17% para 14%. 

Isso representa uma queda de mais de 20% e é de importância incalculável. V. Exa.

está  mostrando  a  importância  do  Programa Viva  Vida,  da  área da saúde,  que  é

fundamental  nas  áreas  da  criança  e  materno-infantil;  V.  Exa.  está  mostrando  a

importância do Pro-Hosp em Minas Gerais, que no governo Aécio Neves-Anastasia

dobrou a assistência praticamente em quase todo o Estado. Foram mais de 2 mil

postos  de saúde e programas de saúde da família  construídos.  Houve reforma e

ampliação de inúmeros hospitais no Estado; a saúde deu, sem dúvida, um salto muito

grande.  Ela  está  em  perfeitas  condições?  Não,  está  longe  de  chegar  ao  ideal,

sabemos disso. Mas a caminhada continua, o esforço continua. É preciso que o povo

mineiro  saiba  disso  e  se  conscientize  da  profundidade  e  da  importância  da

abordagem de V. Exa.

O problema da saúde é nacional, não tenho a menor dúvida. Enquanto o governo

federal não injetar na saúde o que é preciso, o que é necessário, continuaremos com
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problemas  no  Brasil  inteiro.  Como  Prefeito  que  fui,  permanentemente  eu

testemunhava essa questão. Quanto mais se equipava - e o governo Aécio Neves-

Anastasia  nos  ajudou  sobremaneira,  sob  a  administração  do Marcus  Pestana  na

Secretaria de Saúde -, quanto mais se melhorava o hospital municipal, que era ao

mesmo  tempo  hospital  regional,  mais  ambulâncias  vinham  pedir  socorro.  É  a

consequência da situação da saúde no País.

Termino  minhas  palavras  concordando  com  V.  Exa.  O  governo  Aécio  Neves-

Anastasia deu um arranco maior na saúde e no desenvolvimento de Minas Gerais.

A Deputada Luzia Ferreira - Queria, por último, falar da ampliação da cobertura do

Programa Saúde da Família, que atingiu 70% da população em 2010 - eram apenas

48%  em  2003;  do  apoio  do  governo  do  Estado  aos  Municípios  na  reforma  e

ampliação  de  2  mil  unidades  de  saúde;  da  ampliação  da  distribuição  de

medicamentos,  que  quadruplicou,  chegando  a  mais  de  1  bilhão  de  unidades  -

inicialmente eram de 250 milhões de unidades de remédios. Quero falar aqui também

sobre a dengue, sobre o esforço do governo do Estado para que a debelássemos,

para que criássemos o envolvimento da população no combate à dengue, epidemia

com a qual o Brasil vem sofrendo há mais de 10 anos.

Queria dizer que tudo isso foi feito com planejamento, com investimento significativo

de recurso e com participação popular, por meio dos conselhos locais e regionais e

do  Conselho  Estadual  de  Saúde  Pública.  Acho  que  isso  é  o  mais  importante.  A

participação da população é uma das questões fundamentais na reforma sanitária e

na saúde. Que ela tenha o controle social,  que ela participe no seu ambiente, no

espaço desse acompanhamento. É isso também que faz com que dê certo. Muito

obrigada. Agradeço pela atenção de todos.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Sr. Presidente, agradeço o aparte

e  acrescento  que  esse  assunto  é  muito  importante,  já  que  se  trata  de  saúde.

Apresento  aqui  um  estudo  feito  pela  Fundação  Instituto  de  Administração,  órgão

ligado à Universidade Federal de São Paulo, em que se mostrou que o Brasil mantém

os piores indicadores em mortalidade infantil e expectativa de vida, em razão do custo

de um  subfinanciamento  existente  no  SUS.  O governo federal  mantém o mesmo

gasto de 15 anos atrás, ou seja, há 15 anos não há um financiamento melhor na
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saúde.  Por  isso  nosso país,  comparado  a  outros  países latino-americanos,  como

Argentina e Chile, tem os piores índices. O Brasil possui extensão territorial e riqueza

imensas, mas ainda assim as pessoas sofrem quando o assunto é saúde ou quando

se fala em indicadores básicos que avaliam a qualidade de saúde do País, que são a

mortalidade e a expectativa de vida. O brasileiro ainda morre cedo. Nossas crianças

poderiam  ser  salvas  se  houvesse  maior  investimento,  principalmente  em  âmbito

federal, já que, há 15 anos, se mantém o mesmo gasto.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado. Quero aqui lembrar que somos

daqueles que perfilam ao lado da regulamentação da Emenda nº 29. Muito Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, usarei, com muito prazer,

estes 2 minutos nesta Casa do povo de Minas Gerais, do Parlamento mineiro. Saúdo

V. Exa.,  as Deputadas e os  Deputados presentes. Ouvi muitas  manifestações em

relação ao Clube Atlético Mineiro, quando aqui subi e queria manifestar a alegria de

estarmos  com  o  Marques  Abreu,  atleta  tão  querido  da  história  do  Clube  Atlético

Mineiro.  Cumprimento  todos  os profissionais  e  todas  as profissionais  da  saúde e

saliento a honra que é para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

receber esses profissionais. É grande a nossa alegria e o nosso orgulho por termos

esses  profissionais  que  fazem  a  história  do  Estado  e  que  atendem  a  nossa

população, cuja maioria, que é muito carente, é bem-recebida em nossos hospitais

públicos. 

Temos  orgulho  dos  nossos  diversos  hospitais,  como  o  João  XXIII,  o  Júlia

Kubitschek e o André Cavalcanti. São muitos os hospitais da rede pública do Estado

de Minas Gerais, e a presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa é uma honra

para todos nós. 

Queria dedicar estes minutos aos profissionais da saúde, servidores públicos do

Estado de Minas Gerais, dessa área tão especial para todos. Dedico estes minutos a

vocês,  que,  durante  a  noite,  durante  o  dia,  nos  seus  plantões,  recebem  nossa

população. Sei que muitas vezes não atendem apenas às pessoas de Minas Gerais.

Dada a maneira como são reconhecidos em nosso país, sei que também recebem e
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atendem a pacientes da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, enfim, de outros

Estados.

Peço, Sr.  Presidente, que fique registrada,  nos anais  da Assembleia Legislativa,

esta homenagem, que não é apenas minha, mas de todas as Deputadas e de todos

os Deputados, a esses valorosos profissionais da saúde do Estado de Minas Gerais.

Parabéns a todos. Continuem servindo aos mineiros dessa maneira, porque vocês

nos enchem de orgulho. Muito obrigado. 

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Camillo Fraga Reis para o Cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento

da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH  -:  Pelo  Bloco

Transparência e Resultado: efetivos -  Deputados Anselmo José Domingos e João

Vítor  Xavier;  suplentes  -  Deputada Luzia Ferreira e Deputado Célio  Moreira;  Pelo

Bloco Minas sem Censura: efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputado

Durval Ângelo; Pelo BPS: efetivo - Deputado Rômulo Veneroso; suplente - Deputado

Délio  Malheiros;  Pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  ;  suplente  -

Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 535 a 537/2011, da

Comissão de Defesa do Consumidor, 538/2011, da Comissão de Segurança Pública,

539/2011, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, e 540/2011,
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da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária,  em  26/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  399/2011,  do  Deputado  Délio

Malheiros,  424/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  440  e  441/2011,  do

Deputado João Leite e outros; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária,  em  26/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  262/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir, e 366/2011, do Deputado Jayro Lessa; de Esporte - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 26/4/2011, do Requerimento nº 436/2011, do Deputado Marques Abreu;

de  Transporte  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  26/4/2011,  dos

Requerimentos nºs 387/2011, do Deputado Ulysses Gomes, 397/2011, do Deputado

Antônio  Carlos  Arantes,  413/2011,  do  Deputado  Carlos  Henrique,  416,  417  e

433/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 434 e 435/2011, do Deputado Duarte

Bechir;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  27/4/2011,  dos

Requerimentos nºs 331/2011, do Deputado Bosco, 376/2011, da Comissão de Defesa

do Consumidor, e 462/2011, do Deputado Cássio Soares (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados  Almir  Paraca  e

Elismar  Prado  em  que  solicitam  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº

192/2011, Sargento Rodrigues em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 569/2011, e Elismar Prado em que solicita a retirada de tramitação do Projeto

de Lei nº 247/2011 (Arquivem-se os projetos.); e indefere, nos termos do inciso VII do

art.  232, c/c o § 2º do art.  173, do Regimento Interno,  requerimento do  Deputado

Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja  o  Projeto  de  Lei  nº  1.043/2011

desanexado do Projeto de Lei nº 1.023/2011.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 192/2011, dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, o Projeto de Lei nº
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551/2011,  do  Deputado  Paulo  Guedes,  passa a  tramitar,  nos  termos  da  Decisão

Normativa da Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria 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.

Questão de Ordem

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Sr. Presidente, quero comunicar a esta Casa, o

que já é sabido por todos, que, no dia 21 de abril, Minas Gerais perdeu mais um

mineiro ilustre. Tivemos a perda do ex-Presidente da Usiminas, Eng. Rinaldo Campos

Soares, que durante mais de 40 anos trabalhou pelo desenvolvimento do Vale do Aço,

de  Minas  Gerais  e  do  Brasil.  Neste  momento,  solicito  1  minuto  de  silêncio  em

homenagem a esse mineiro, que assumiu a Usiminas com 15 mil funcionários - hoje

ela está com 110 mil funcionários. Ele merece toda a nossa reverência, e a família,

nossa  solidariedade  neste  momento.  Solicito,  assim,  como já  disse,  1  minuto  de

silêncio em homenagem a esse grande mineiro,  ex-Presidente da Usiminas,  Eng.

Rinaldo Campos Soares, Sr. Presidente.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Luiz Carlos Miranda, solicita a todos um minuto de silêncio em homenagem

ao Sr. Rinaldo Campos Soares, ex-Presidente da Usiminas.

- Procede-se a homenagem póstuma.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero  comunicar,

também, aos colegas que amanhã realizaremos nesta Casa, no Teatro, um seminário

sobre  a  agenda  dos  trabalhadores  e  conjuntura  nacional,  a  partir  das  9  horas.

Obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra apenas para fazer

os nossos agradecimentos aos trabalhadores da Fhemig que estão aqui e que hoje

estão em greve. Comunico que eles obtiveram uma vitória importante, que é uma

reunião amanhã com a Secretaria de Planejamento e com a de Saúde, a fim de iniciar

a discussão das suas reivindicações. São servidores que têm para nós, V. Exa. sabe
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muito bem, uma importância muito grande, como já foi  dito aqui pelos Deputados

João Leite,  Carlos Mosconi  e outros, no atendimento à saúde daqueles que mais

necessitam em horas difíceis. Essa categoria encontra-se hoje em greve, procurando

ver  atendida  uma  reivindicação  básica,  que  é  a  de  trabalho.  Aqueles  que  têm

substituição anunciada e que têm o direito a receber, pela lei aprovada por esta Casa,

reivindicam aquilo  que lhes é devido. Então,  é uma reivindicação justa. Estão em

greve  e  serão  recebidos  amanhã.  Em  nome  do  Bloco  Minas  sem  Censura

parabenizo-os pela luta que estão travando. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito encerramento de plano da reunião

ou recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão

das Indicações nºs 2, 3,  8,  9,  10, 13 e 18/2011, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Neider  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  O  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,  declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III  do Regimento Interno,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater as ações desenolvidas pelo Grupo Vhiver, bem como a
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renovação do convênio entre a referida entidade e o Município de Belo Horizonte. Em

seguida,  o Deputado Hely Tarqüínio se faz presente.  A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Fernanda Godinho, representante

do grupo de mulheres que vivem com HIV-Aids da ONG Grupo Vhiver; e Fernanda

Araújo Junqueira de Oliveira, Coordenadora do Programa Estadual de DST-Aids, da

Secretaria de Estado de Saúde; e os Srs. Valdecir Fernandes Buzon, Presidente da

ONG Grupo Vhiver; Thiago Victor Barbosa, representante do grupo de jovens Vivendo

com HIV-Aids, da ONG Grupo Vhiver; e Roberto Tross, Coordenador do Programa

Ciência Tecnologia e Juventude da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, faz uso da palavra

a Sra. Avani Lopes Nogueira, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Carlos Mosconi e Neider Moreira em

que solicitam seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte

solicitando seja discutida com o Grupo Vhiver a possibilidade de redistribuição de

recursos  remanescentes  do  edital  que  selecionou  projetos  de  organizações  não

governamentais que prestam assitência a pessoas que vivem com HIV-Aids; e Carlos

Mosconi em que solicita seja realizada audiência pública para debater a paralisação

dos  médicos que prestam atendimento  a  pacientes  do sistema privado de  saúde

complementar,  prevista  para  o  dia  7/4/2011.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público

em  geral,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.
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Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Neider  Moreira  -  Doutor  Wilson

Batista - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/4/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fabiano

Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fabiano

Tolentino em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre possíveis planos de mudança

de localização do Parque de Exposição Bolivar de Andrade (Parque da Gameleira).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2011.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano Tolentino  -  Doutor  Viana -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE MINAS E ENERGIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às  11h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Caldas o  Deputado  Célio

Moreira, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membro da Comissão de Minas e Energia. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e

informa que não há ata a ser lida, por  se tratar da primeira reunião conjunta das
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Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação do

lixo  nuclear  produzido  no  Município  de  Caldas  e  as  consequências  para  a

comunidade e a região. O Presidente interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Regina  Maria  Cioffi  Batagini,  Vice-Presidente  da  Câmara

Municipal de Poços de Caldas; Clédola Cássia Oliveira de Tello, engenheira-química

do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN -; Aparecida Barbosa

Carvalho, Presidente da Associação Pocinhos Vivo; e Tomiko Born, representante da

ONG Oportunidade; e os Srs. Hugo Camacho Claros Júnior, Prefeito Municipal de

Caldas; Francisco Chavier Faria Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Caldas;

Luciano  Junqueira  de  Melo,  Diretor-Técnico,  representante  da  Superintendência

Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Sul  de  Minas  -

Supram - e de Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; José Eduardo de Souza Lima, Promotor de Justiça da

Comarca  de  Caldas;  Ademir  dos  Santos  Perez,  Prefeito  Municipal  de  Andradas;

Anderson Balducci,  Vice-Prefeito  de Caldas;  Otto Bittencourt,  Diretor  de Recursos

Minerais  das Indústrias  Nucleares do Brasil  -  INB -,  que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. A Presidência recebe documento de um grupo de representantes da

comunidade  dos  Municípios  de  Caldas  e  Andradas,  contendo  conclusões  e

recomendações do encontro preparatório para a audiência. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira  e  Neider  Moreira,  membros  da  supracitada
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Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 438/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Bonifácio Mourão).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Délio  Malheiros  em  que solicita  a  realização  de reunião  de  audiência

pública para discutir a alteração da Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ -, que ampliou o horário de expediente do Poder Judiciário, bem como

os impactos que tal alteração poderá acarretar; Bonifácio Mourão em que solicita a

realização de reunião de audiência pública para discutir  a diminuição da atividade

econômica no mercado publicitário do Estado e a presença da administração pública

nesse setor e que seja convidado para o debate o Sr. Nestor Francisco de Oliveira,

Subsecretário  de  Estado  de  Comunicação;  Rogério  Correia  em  que  solicita  a

realização de reunião de audiência pública para debater a implementação do Piso

Nacional dos Trabalhadores em Educação no Estado de Minas Gerais, tendo em vista

que o STF votou por sua constitucionalidade, bem como debater o plano de carreira

da  categoria  em  virtude  de  este  plano  ter  completado  6  anos  de  existência;  e

Sargento Rodrigues em que solicita reunião para ouvir representantes das entidades

de classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que trarão documento,

contendo a pauta  de reivindicações,  aprovado em assembleia geral  da categoria,

solicitando apoio da Casa; e seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
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Militar, contendo documento aprovado em assembleia geral dos policiais e bombeiros

militares  com  a  pauta  de  reivindicações  da  categoria.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Ivair Nogueira - João Leite - Neider

Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Gustavo Corrêa e Dalmo Ribeiro Silva (representando a Deputada Luzia Ferreira, por

indicação do BTR) e Antônio Júlio (representando o Deputado Sávio Souza Cruz, por

indicação  do  Bloco Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 265/2011, em turno único, do

qual  designou como relator o Deputado Duarte Bechir.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único,  o Projeto de Lei  nº 246/2011 (relatora: Deputada Luzia Ferreira),  que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é

aprovado o Requerimento nº 302/2011 e rejeitada a Emenda nº 1, apresentada pelo

Deputado Sávio Souza Cruz.  Registra-se a presença da Deputada Luzia Ferreira.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 373/2011. No encaminhamento

de  votação  do  Requerimento  nº  374/2011,  é  apresentada  a  Emenda  nº  1,  que

acrescenta pedido de que se verifique a segurança das barragens de rejeitos em todo
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o  Estado,  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Gustavo

Corrêa, Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz. Submetidos a votação, cada um por

sua vez,  são aprovados o requerimento e a emenda. Registra-se a presença dos

Deputados Carlos Henrique e Bosco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Tenente Lúcio em que solicita sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  conjuntas  com a  Comissão de  Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo, nos Municípios de Três Marias, Santa Vitória e

Capitólio,  para  discutir  a  implantação  de  um  programa  estadual  de  incentivo  ao

turismo da pesca esportiva. O Presidente designa o Deputado Gustavo Corrêa como

relator do requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada

visita ao Hospital Mater Dei, para que seja apresentado o projeto da nova unidade

hospitalar, a ser construída onde se localizava o antigo prédio do Mercado Distrital do

Barroca,  bem como para conhecer  as  diretrizes  traçadas para  implantação desse

novo hospital, que, além de beneficar a população, preservará a arquitetura ambiental

existente no  local.  Em seguida,  a Presidência recebe requerimentos da Deputada

Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  pedido de providências para adequar os

procedimentos de licenciamento ambiental dos empreendimentos de aquicultura de

agricultores familiares, de forma a agilizar o licenciamento e a retirar exigências que

inviabilizariam os empreendimentos;  e dos Deputados Fred Costa em que solicita

seja  realizada  visita  à  Lagoa  da  Pampulha  para  verificar  a  situação  em  que  se

encontra o local, especialmente o nível de assoreamento, a contaminação da água e

a poluição; Célio Moreira, Duarte Bechir, Luzia Ferreira e Gustavo Corrêa (2) em que

solicitam seja realizado debate público para discutir a sustentabilidade ambiental no

Estado,  em comemoração ao Dia  Mundial  do Meio  Ambiente;  e sejam realizadas

visita à Lagoa da Petrobrás, no Município de Ibirité, e reunião de audiência pública

nesse  Município  para  verificar  e  discutir  a  contaminação  da  lagoa  por  bactérias

patógenas  e  as  providências  necessárias  a  sua  despoluição  e  descontaminação;

Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Sete Lagoas para debater a despoluição do Ribeirão Jequitibá e do Rio
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das Velhas e, principalmente, para construir uma agenda de propostas e sugestões

para acelerar o referido processo de despoluição; Duarte Bechir em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a situação das olarias em razão

das exigências relacionadas ao licenciamento ambiental; Dalmo Ribeiro Silva (8) em

que solicita seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -

pedido de providências para verificar a qualidade das águas nas bacias do entorno da

área de mineração das Indústrias Nucleares do Brasil - INB - no Município de Caldas;

seja encaminhado à INB pedido de informações sobre o monitoramento da qualidade

das águas superficiais e subterrâneas na área de influência do complexo minerário de

Campo  do  Cercado,  no  Município  de  Caldas;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Estado de Saúde pedido de providências para realizar estudo técnico para avaliar o

risco à saúde pública nos Municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas; seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para receber comitiva de representantes desta

Comissão e do Município de Caldas para que sejam apresentadas as questões que

preocupam a municipalidade em razão da presença da INB;  seja  encaminhado à

Comissão Nacional de Energia Nuclear pedido de providências para receber comitiva

para  discutir,  com  as  Comissões  de  Minas  e  Energia  e  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e autoridades locais, a atuação da INB no Município de

Caldas; sejam encaminhados à Prefeitura Municipal de Caldas e ao Governador do

Estado pedido de providências para instalarem unidade da defesa civil  em Caldas

para, entre outras ações, realizar o monitoramento dos trabalhos executados pela INB

relativos à guarda, à segurança e à proteção do material radioativo existente; seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para estabelecer um

plano de contingência relativo a eventual contaminação nuclear nos Municípios de

Caldas, Andradas e Poços de Caldas; e seja encaminhado à Comissão Nacional de

Energia  Nuclear,  vinculada  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  pedido  de

providências  para  realizar  avaliação  técnica  da  segurança dos  galpões  onde são

armazenados  materiais  radioativos;  para  vistoriar  o  Rio  das  Antas,  analisar  sua

possível  contaminação  por  esses  materiais  e  estabelecer  medidas  de  segurança

capazes de evitar essa suposta contaminação; e para eleborar estudos que objetivem
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a retirada definitiva do Município de Caldas do material  radioativo depositado nos

galpões.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Rômulo  Veneroso  e  Tenente Lúcio,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar

Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação  de requerimento  da

Deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de

correspondência  do  Senador  Eunício  Oliveira,  Presidente  da  Comissão  de

Constituição,  Justiça  e  Cidadania  do  Senado  Federal,  prestando  informações

relativas  ao  Requerimento  nº  6.399/2010,  desta  Comissão,  que  encaminhou  ao

Congresso Nacional sugestão de alteração do Código Penal Brasileiro, prevendo-se o

agravamento de pena para os tipos penais de furto, roubo e demais crimes contra o

patrimônio cultural do País, publicado no “Diário do Legislativo de 9/4/2011”. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 357, 361 e 362/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com a finalidade de debater o projeto de lei que declara a Feira de Artes e Artesanato

da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, "Feira Hippie", como patrimônio turístico
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e cultural do Estado, com a Emenda nº 1, da Deputada Luzia Ferreira, que acrescenta

à  lista  de  convidados  do  requerimento  representante  do  Instituto  Estadual  de

Patrimônio  Artístico  e  Cultural  de  Minas  Gerais  -  Iepha-MG  -  e  entidades

representativas  dos  artesãos  da  citada  feira.  A Presidência  recebe  os  seguintes

requerimentos: dos Deputados Elismar Prado e Sebastião Costa em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de Esporte,

Lazer  e  Juventude,  a  fim  de promover  o  debate  acerca  dos  Projetos  de  Lei  nºs

106/2011, que cria a campanha de incentivo à arrecadação de ICMS e ampliação do

acesso da população às manifestações  artístico-culturais,  e  408/2011,  que dispõe

sobre campanha de participação social no incremento da receita tributária estadual;

do Deputado Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para buscar alternativas para que as empresas que estão sujeitas ao regime

de  substituição  tributária,  bem  como  as  empresas  de  pequeno  porte  e

microempresas, possam usufruir dos incentivos fiscais da Lei de Incentivo à Cultura;

e do Deputado Duarte Bechir  em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  com a finalidade de debater  a  destinação do antigo  Colégio  Dom Bosco,

localizado em Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Tenente Lúcio.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bruno Siqueira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.038, 1.050, 1.051,

1.054,  1.065,  1.066,  1.072 e  1.081/2011 (Deputado André  Quintão);  1.040,  1.047,

1.052, 1.062,  1.067,  1.071,  1.077, 1.084 e 1.086/2011 (Deputado Bruno Siqueira);

1.039,  1.049,  1.056,  1.058,  1.078,  1.082 e 1.088/2011 (Deputado Cássio  Soares);

1.048,  1.053,  1.063,  1.064,  1.074,  1.080,  1.083  e  1.085/2011  (Deputado  Delvito

Alves);  1.055,  1.059,  1.061,  1.069,  1.073,  1.079  e  1.087/2011  (Deputado  Luiz

Henrique);  1.046,  1.057,  1.060,  1.070,  1.075  e  1.090/2011  (Deputada  Rosângela

Reis);  1.041,  1.076 e  1.089/2011 (Deputado Sebastião  Costa).  Acusa,  também, o

recebimento do Projeto de Lei nº 695/2011, que redistribuiu ao Deputado Sebastião

Costa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.

Deixam  de  ser  apreciados,  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental formulada pelos respectivos relatores, mencionados entre parênteses, os

pareceres sobre os  Projetos  de Lei  nºs  313,  382,  60,  440,  468,  615,  650,  690 e

699/2011 (Deputada Rosângela Reis); 67, 258, 452, 467, 500 e 717/2011 (Deputado

Sebastião  Costa);  449,  487  e  496/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  e  471/2011

(Deputado Bruno Siqueira). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez,  os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos de Lei nºs 581/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 124, 197, 603 e

781/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 488/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

641 e 718/2011, 742/2011 com a Emenda nº 1, 378/2011 e 812/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição no

caso do terceiro projeto); 656 e 720/2011 com a Emenda nº 1 e 665 e 821/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de

redistribuição no caso dos dois primeiros projetos); 657/2011, 745/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1  e  667/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis,  em  virtude  de

redistribuição  no  caso  do  primeiro  projeto);  142  e  428/2011  (relator:  Deputado
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Sebastião Costa).  Anunciada a discussão do parecer em que o relator,  Deputado

Sebastião Costa, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 672/2011, é aprovado requerimento do Deputado Bruno Siqueira

solicitando  o  adiamento  de  discussão.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  14  e  16/2011  são

convertidos em diligência à Secretaria de Fazenda; o Projeto de Lei nº 808/2011, ao

Tribunal de Justiça (relator: Deputado Sebastião Costa); o Projeto de Lei nº 693/2011,

ao autor, à Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito Municipal de

Coração de Jesus (relator: Deputado Luiz Henrique); o Projeto de Lei nº 743/2011, ao

autor, à Seplag e à Prefeita Municipal de Contagem; e o Projeto de Lei nº 824/2011, à

Seplag (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição). Os pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 72 e 599/2011 deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prazo regimental formulada pelos respectivos relatores em virtude de

redistribuição, Deputados Sebastião Costa e Luiz Henrique. Registra-se a presença

do Deputado Antônio Júlio, substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da

Liderança do MSC. Na fase de discussão dos pareceres em que o relator, Deputado

Sebastião Costa, conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos

Projetos de Lei nºs 101 e 695/2011 e a relatora, Deputada Rosângela Reis, conclui

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 23 e

245/2011, são deferidos pedidos de vista do Deputado Bruno Siqueira. Na fase de

discussão  do  parecer  em  que  o  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  conclui  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 311/2011, é

deferido pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei nº 963/2011 é

retirado da  pauta  por  determinação  do Presidente,  por  não cumprir  pressupostos

regimentais.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação

do Plenário. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 306, 527, 674 e 790/2011

deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental formulada

pelos  Deputados  Luiz  Henrique,  relator  em  virtude  de  redistribuição  do  primeiro

projeto, e Bruno Siqueira, relator em virtude de redistribuição dos três últimos. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  648/2011  e
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666/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  747, 748,  750 e

770/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição no caso dos

três últimos projetos). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 706/2011 deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental formulada

pelo relator, Deputado Sebastião Costa. É convertido em diligência à Secretaria da

Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 814/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Cássio Soares -  Rosângela Reis -

André Quintão - Luiz Henrique.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/4/2011

Às 9h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo  Lamac,

João Leite e Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação

da Liderança do Bloco Minas  sem Censura),  membros da  supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.

Francisco Pereira Lemos, Presidente da Câmara Municipal  de Coronel  Fabriciano,

solicitando os resultados e as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão,  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Desembargador Antônio Marcos Alvim

Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 6.765/2010; Antônio Gama Júnior, Subcorregedor-Geral de Polícia

Civil,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  5.258/2009;  e  Antonio
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Carneiro  da  Silva,  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Sete  Lagoas,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  6.811/2010  (16/4/2011).  Passa-se  a  2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 444 e 445/2011. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/4/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas Ana  Maria

Resende  e  Maria  Tereza  Lara  (substituindo  o  Deputado  Gilberto  Abramo,  por

indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura) e os Deputados Duarte Bechir

e Célio Moreira (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação da Liderança

do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  18,  34  e  35/2011

(Deputado Célio Moreira); 36, 39 e 45/2011 (Deputada Ana Maria Resende); 48 e

180/2011 (Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 18, 34, 35, 36, 39,

45, 48 e 180/2011. Registra-se a presença do Deputado Luiz Henrique. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Gilberto Abramo.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/4/2011

Às  14h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a debater a violação de direitos das comunidades atingidas pelas

atividades  de  exploração  da  Mineradora  Vale,  especialmente  o  Distrito  de  Casa

Branca,  no  Município  de  Brumadinho.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Teresa  Viana  de  Freitas  Corujo,

representante do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, e Carolina de

Moura Campos, moradora do Distrito de Casa Branca; e os Srs. Daniel Medeiros de

Souza,  Superintendente  de  Regularização  Ambiental  da  Secretaria  de  Estado  de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Augusto Henrique Lio

Horta, Secretário de Estado Adjunto do Meio Ambiente e Diretor - Geral do Instituto

Estadual de Florestas - IEF -; Eduardo Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental

do Estado de Minas Gerais;  Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça e

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos

Rios da Velha e Paraopeba; William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos da OAB-MG; Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral

da Terra;  Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
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da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Cássio Soares e Luiz

Henrique,  membros  da supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Bruno Siqueira, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.103, 1.108, 1.111, 1.114, 1.118,

1.123, 1.125, 1.130, 1.132, 1.137, 1.140, 1.153, 1.162, 1.169, 1.173, 1.174, 1.181,

1.184,  1.185 e  1.192/2011 (Deputado André  Quintão);  1.095,  1.101,  1.110,  1.112,

1.119, 1.126, 1.131, 1.136, 1.150, 1.154, 1.159, 1.186 e 1.190/2011 (Deputado Bruno

Siqueira); 1.092, 1.098, 1.100, 1.106, 1.116, 1.120, 1.124, 1.134, 1.158, 1.165, 1.168,

1.176,  1.177 e 1.189/2011 (Deputado Cássio Soares);  1.099,  1.102,  1.109,  1.113,

1.117, 1.127, 1.135, 1.141, 1.149, 1.160, 1.163, 1.175, 1.179 e 1.187/2011 (Deputado

Delvito Alves); 1.094, 1.097, 1.121, 1.122, 1.129, 1.133, 1.166, 1.170, 1.172, 1.180,

1.182,  1.183  e  1.191/2011 (Deputado Luiz  Henrique);  1.093,  1.096,  1.104,  1.105,

1.107, 1.115, 1.128, 1.138, 1.139, 1.155, 1.164, 1.171, 1.178 e 1188/2011 e Projeto de

Resolução nº 1193/2011 (Deputada Rosângela Reis); 1.161 e 1.167/2011 e Projeto de

Lei Complementar nº 6/2011(Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Retira-se  da  reunião  a  Deputada

Rosângela  Reis.  É  aprovado  requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira  em  que

solicita seja alterada a ordem do dia, para que o Projeto de Lei nº  717/2011 seja

apreciado em primeiro lugar nessa fase. É distribuído em avulso o parecer do relator,
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Deputado Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011 na forma do Substitutivo nº

1. São convertidos em diligência às Secretarias de Estado de Cultura e de Turismo o

Projeto  de  Lei  nº  313/2011,  à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão -

Seplag - e ao Prefeito Municipal de Raul Soares o Projeto de Lei nº 713/2011 e à

Seplag e ao Prefeito Municipal de Frei Inocêncio o Projeto de Lei nº 874/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa, o primeiro em virtude de redistribuição); ao Departamento

de Estradas de Rodagem - DER-MG - os Projetos  de Lei  nºs  760 e 765/2011,  à

Seplag os Projetos de Lei  nºs 782,  783,  846 e 963/2011,  à Seplag e ao Prefeito

Municipal de Pitangui o Projeto de Lei nº 857/2011, à Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - Cetec - e ao Prefeito Municipal de Araguari o Projeto de Lei nº

861/2011 (relator:  André  Quintão);  ao DER/MG o Projeto  de  Lei  nº  771/2011 e à

Seplag o Projeto de Lei nº 864/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à Seplag os

Projetos  de  Lei  nºs  813,  863  e  975/2011,  ao  autor,  à  Seplag  e  à  Prefeitura  do

Município de Conquista o Projeto de Lei nº 815/2011, ao autor, à Seplag e à Prefeitura

do Município de Contagem o Projeto de Lei nº 831/2011, à Seplag e à Prefeitura

Municipal  de  Abadia  dos  Dourados  o  Projeto  de  Lei  nº  860/2011,  à  Seplag  e  ao

Prefeito Municipal de Pompéu o Projeto de Lei nº 871/2011 e à Seplag e ao Prefeito

do Município de Itapagipe o Projeto de Lei  nº 877/2011 (relator:  Deputado Cássio

Soares,  em virtude  de redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 762/2011 na forma do Substitutivo nº

1,  e  no  1º  turno,  os  Projetos  de Lei  nºs  274,  321 e 416/2011,  este  na  forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira); em turno único, dos Projetos de

Lei  nºs  816 e  819/2011,  ambos na forma do Substitutivo  nº  1,  e  no  1º  turno,  os

Projetos de Lei nºs 17/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 264/2011 com a Emenda nº

1, e 606/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique); em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 820 e 842/2011, ambos na forma do Substitutivo

nº 1, e no 1º turno, o Projeto de Lei nº 823/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Sebastião  Costa,  os  dois  primeiros  em virtude de redistribuição);  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 558/2011 na forma do Substitutivo nº 1, e 879/2011
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(relator: Deputado André Quintão); 615 e 690/2011, este na forma do Substitutivo nº 1

(relator:  Deputado  Cássio  Soares,  em  virtude  de  redistribuição).  Anunciada  a

discussão dos pareces da relatora, Deputada Rosângela Reis, e do relator, Deputado

Sebastião  Costa,  que  concluem,  respectivamente,  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nº  23  e

101/2011,  são aprovados requerimentos do  Deputado André Quintão solicitando o

adiamento de discussão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 245/2011, com voto contrário do Deputado André

Quintão (relatora: Deputada Rosângela Reis); 311, com voto contrário do Deputado

André Quintão, 452, 454, 467, 702 e 763/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa);

449 487 e 496/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); 468, 650 e 699/2011 (relator:

Deputado Cássio Soares, em virtude de redistribuição); e 471/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira).  Anunciada a votação do parecer  do  relator,  Deputado Sebastião

Costa, que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 672/2011, é aprovado requerimento do Deputado

André Quintão solicitando o adiamento da votação. Anunciada a discussão do parecer

do  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 695/2011, é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira  solicitando  o  adiamento  da

discussão. Os pareceres sobre os seguintes projetos de lei deixam de ser apreciados

em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos

relatores, mencionados entre parênteses: 393/2011 (Deputado André Quintão); 446 e

600/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  e  500/2011  (Deputado  Sebastião  Costa).  O

Projeto  de  Lei  nº  440/2011 é  retirado da pauta,  atendendo-se  a requerimento da

Deputada  Rosângela  Reis,  aprovado  pela  Comissão.  Na  fase  de  discussão  do

parecer do relator,  Deputado Luiz Henrique, que conclui  pela antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 599/2011, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Bruno Siqueira. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
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em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos Projetos de Lei nº 306/2011, com o voto

contrário do Deputado Bruno Siqueira (relator: Deputado Luiz Henrique); e 527/2011

(relator: Deputado Bruno Siqueira). O Projeto de Lei nº 674/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão.

É  convertido  em  diligência  à  Unimontes  o  Projeto  de  Lei  nº  706/2011  (relator:

Deputado Sebastião Costa).  Após discussão e  votação,  são aprovados,  em turno

único, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade dos Projetos de Lei nº 822, 830 e 875/2011 (relator: Deputado Cássio

Soares, os dois primeiros em virtude de redistribuição); 870/2011 (relator: Deputado

Luiz Henrique); e 887/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 833, 844, 856, 862, 867, 876 e 894/2011. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  a  reunião  extraordinária,  na  mesma  data,  às  18h20min,  com  a

finalidade de se apreciarem os pareceres para o 1º turno dos Projetos de Lei nºs 262,

495, 532, 717, 802, 806 e 1.057/2011, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - Luiz Henrique -

André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 17/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 17/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 59/2007, “institui a cobrança de meia-entrada

em estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Agora, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento

Interno, cabe a esta Comissão realizar o controle preventivo de constitucionalidade,

legalidade e juridicidade. 

Por decisão da Presidência desta Casa, em razão da semelhança de objeto, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado a esta proposição o

Projeto de Lei nº 560/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que assegura aos

estudantes o direito ao pagamento de meia-entrada em eventos culturais, de lazer e

esportivos no Estado de Minas Gerais e dá outras providências

Fundamentação

A proposta tem por finalidade conceder aos estudantes e aos jovens com até 18

anos  o  direito  a  meia-entrada  em  eventos  culturais  e  desportivos  realizados  no

Estado. O comando normativo abrange as casas de diversão, de espetáculos teatrais,

musicais e circenses, de exibição cinematográfica, as praças esportivas e similares

das áreas de esporte, cultura e lazer. O benefício é devido, mesmo que os referidos

estabelecimentos estejam oferecendo ingressos a preços promocionais.

O projeto traz, ainda, regras de procedimento que facilitam a execução dos seus

comandos  centrais  e,  ademais,  atribui  aos  Municípios  mineiros  competência  para

fiscalizar o cumprimento da lei, fixar e aplicar as sanções respectivas.

É preciso dizer, inicialmente, que a medida em análise já tramitou por esta Casa em

duas oportunidades: primeiro, na forma do Projeto de Lei nº 18/2003 e, na legislatura

anterior, na forma do Projeto de Lei nº 59/2007. A proposição, em ambas as ocasiões,

recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Por concordamos

com os argumentos expendidos quando das análises anteriores, vamos reportar-nos,

ao longo deste parecer,  aos argumentos nelas utilizados por esta Comissão. Além

disso, vamos utilizar, em parte, a argumentação da Comissão de Cultura, que, na

legislatura precedente, analisou a matéria quanto ao mérito.

Ao analisar o Projeto de Lei nº 59/2007, esta Comissão observou que o benefício

da meia-entrada para os estudantes já está previsto na Lei Estadual nº 11.052, de
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24/3/93.  Salientou  que  a  diferença  entre  a  antedita  lei  estadual  e  o  projeto

apresentado  reside  na  extensão  dos  benefícios  aos  jovens  não  estudantes  que

tenham até 18 anos de idade, fato que não ocorre na legislação estadual vigente.

Conforme salientou esta Comissão nas análises anteriores:

“É inegável o valor  social das medidas pretendidas. Nossa juventude precisa ter

acesso facilitado a manifestações artísticas e esportivas de nossa cultura. Não se

trata apenas de proporcionar-lhe lazer, embora isto também seja relevante. Importa,

acima  de  tudo,  estimular  a  integração  social  dos  jovens,  criar-lhes  espaços  de

reflexão, auxiliar  no desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e crítica, enfim,

impulsionar  sua  formação  socioeducativa.  E  é  exatamente  isto  que  o  projeto  em

análise  objetiva  proporcionar.  Ele  atende a  parte  significativa  do  art.  6º  da  Carta

Política de 1988, segundo o qual são direitos sociais fundamentais, entre outros, o

lazer e a educação.

Além do mais, a Constituição da República estabelece, no ‘caput’ de seu art. 170,

que a ordem econômica nacional tem como princípios fundantes a livre iniciativa, a

função social da propriedade e a redução das desigualdades sociais e regionais. Ao

mesmo  tempo  em  que  garante  aos  empreendedores  privados  autonomia  para

realizarem  seus  próprios  negócios,  a  Constituição  lhes  impõe  o  dever  de  agir

consoante os interesses maiores da sociedade. Essa é a razão pela qual se deve

admitir,  dentro  do  razoável,  a  intervenção  estatal  no  âmbito  das  atividades

econômicas privadas. Embora restrinja a liberdade de iniciativa, o projeto, não custa

dizer novamente, concede aos nossos jovens benefício que tem amparo seguro no

citado  art.  6º  da  Constituição  da  República,  motivo  pelo  qual  ele  se  afigura

inteiramente  razoável.  Restam  compatibilizados,  com  efeito,  os  princípios

constitucionais da livre iniciativa, da função social da propriedade e da redução das

desigualdades regionais e sociais. Afinal de contas, se é papel do Estado zelar pelo

desenvolvimento da economia do País, ele o faz, em última análise, com vistas a

estimular  o  desenvolvimento  social.  Essa  é  a  diretriz  maior  que  emana  do  texto

constitucional; essa, em síntese, foi a opção tomada pelo constituinte pátrio”.

Assim, do ponto de vista jurídico-material, sustenta-se a proposta em análise à luz

do princípio da função social da propriedade e, ademais, em dispositivos expressos
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da Constituição da República, em especial o seu art. 6º, que relaciona o lazer e a

educação como direitos fundamentais do homem.

Contudo,  o  art.  4º  do  projeto  impõe  aos  órgãos  municipais  a  fiscalização  do

cumprimento das regras por ele estabelecidas, o que desafia o princípio autonômico.

O art. 18 da Constituição da República assegura autonomia política e administrativa

aos Municípios, vedando aos Estados ordenar-lhes ações administrativas. Ademais,

se  a  competência  legislativa  relativamente  à  matéria  é  estadual,  a  competência

administrativa, ou fiscalizatória, igualmente será do Estado. O Município executa a

fiscalização em matérias de sua competência legislativa, salvo se houver exceção

constitucional. 

Também é preciso, por outro lado, relacionar como destinatários da lei os clubes

recreativos que promovem eventos abertos  ao público.  O benefício  legal  também

deve abranger esse tipo de evento por uma questão de isonomia de tratamento, a

exemplo do que fora proposto na Comissão de Constituição e Justiça quando do

exame da proposta original.

Por sua vez, a Comissão de Cultura, ao analisar o Projeto de Lei nº 59/2007, fez

outras poderações pertinentes à nossa análise, razão pela qual nos utilizamos, em

parte, daqueles argumentos:

“A legislação que garante o direito  de os  estudantes pagarem meia-entrada em

estabelecimentos de lazer, cultura e esportes integra o sistema jurídico brasileiro há

várias  décadas.  Atualmente,  em  quase  todos  os  Estados  membros  e  em  muitos

Municípios brasileiros há normas para regular o benefício. Em Minas Gerais, a lei que

trata do assunto é a de nº 11.052, de 24 de março de 1993. Em 2001, sobreveio, em

âmbito federal, a Medida Provisória nº 2.208, de 17 de agosto de 2001, que dispõe

sobre a comprovação da qualidade de estudante e de menor de dezoito anos para

efeito de eventuais descontos concedidos sobre o valor cobrado para o ingresso em

estabelecimentos de diversão e eventos culturais, esportivos e de lazer. 

A proposição foi amplamente discutida em audiência pública realizada no âmbito

desta  Comissão,  em  17  de  abril  do  ano  corrente,  com  a  participação  de

representantes dos  produtores  culturais,  dos estudantes,  de órgãos  de defesa do

consumidor  e  do  Ministério  Público.  De pontos de  vista  diversos,  os  presentes à
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reunião foram unânimes em afirmar que a legislação vigente que concede a meia-

entrada  para  estudantes  deve  ser  aprimorada  e  a  tramitação  do  projeto  ora  em

estudo pode constituir uma oportunidade para promover esse aprimoramento. 

Em  sintonia  com  as  conclusões  extraídas  da  discussão  e  visando  ao

aperfeiçoamento geral da proposição e à melhoria de seu alcance social, defendemos

a reformulação do projeto em estudo, na forma do Substitutivo nº 2, que, em síntese,

traz as seguintes contribuições: o menor de 18 (dezoito)  anos não estudante não

deve ser incluído na faixa de beneficiários da lei que concede a meia-entrada, tendo-

se em vista que a concepção da norma norteia-se pelo reconhecimento de que o

acesso  dos  jovens  às  fontes  da  cultura  deve  ser  estimulado  como  forma  de

complementação à sua formação educacional adquirida no ensino formal; a redação

original  da Lei  nº 11.052, que prevê que somente os estudantes matriculados nos

estabelecimentos de 1º, 2º e 3º graus têm direito à concessão do desconto, deve ser

mantida em sua essência.  Apenas a sua terminologia necessita ser atualizada de

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996.

Assim, evita-se que alunos de cursos que não integram os níveis e modalidades da

educação formal, mas que são oferecidos por instituições oficiais de ensino, sejam

beneficiados  com  a  meia-entrada.  Entendemos  que  essa  prática  desvirtuaria  os

objetivos  precípuos  da  legislação  de  meia-entrada,  que  é  facilitar  o  acesso  do

estudante em formação à cultura, sem, entretanto, ter de onerar o público em geral

para cobrir os custos da oferta de benefícios a segmentos que não necessitam ou

não se inserem no escopo na lei; sugerimos, outrossim, que a redação do art. 2º do

projeto esteja em consonância com as determinações da Medida Provisória nº 2.208,

de 2001. Conforme a referida norma jurídica, ‘a qualificação da situação jurídica de

estudante, para efeito de obtenção de eventuais descontos concedidos sobre o valor

efetivamente cobrado para o ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos

culturais, esportivos e de lazer, será feita pela exibição de documento de identificação

estudantil  expedido  pelos  correspondentes  estabelecimentos  de  ensino  ou  pela

associação ou agremiação estudantil  a que pertença, inclusive pelos que já sejam

utilizados, vedada a exclusividade de qualquer. O art. 2º do projeto de lei em análise

reproduz, quase na íntegra, o art. 2º da Lei nº 11.052, que pretende alterar. Ora, se há



1933
____________________________________________________________________________

uma alteração obrigatória a ser feita no texto da lei  original é justamente sobre o

dispositivo que atribui a responsabilidade pela emissão da carteira de estudante a

algumas entidades mencionadas, configurando a exclusividade afastada pela norma

federal. A teor do § 4º do art. 24 da Constituição Federal,  a superveniência de lei

federal  sobre  normas  gerais  suspende  a  eficácia  da  lei  estadual,  no  que lhe  for

contrária.  Assim,  propomos  que  o  documento  de  identificação  estudantil,  como

estabelece a MP, possa ser expedido pelo estabelecimento de ensino em que o aluno

esteja matriculado ou por entidade representativa de estudantes por ele escolhida,

sem a necessidade de mencionar tal ou qual entidade; os participantes da audiência

pública revelaram uma grande preocupação com as fraudes envolvendo a emissão

das  carteiras  de  estudantes.  Da  mesma  forma,  ficou  evidenciado  que  há

descumprimento  da  norma  estadual  por  parte  de  alguns  produtores  e

estabelecimentos  culturais,  que têm  burlado o  direito  à  meia-entrada  de  diversas

formas. No intuito de assegurar o cumprimento da lei tanto por parte dos produtores

de  eventos  como  dos  emitentes  de  documento  estudantil,  sugerimos  algumas

medidas  como a  padronização da carteira,  em  nível  estadual,  a  possibilidade de

exigência de comprovante de matrícula por parte das casas promotoras de eventos e

o estabelecimento de sanções aos infratores da lei; propomos, por fim, que as rendas

provenientes da arrecadação das multas aplicadas aos infratores seja revertida em

benefício  do  Fundo  Estadual  de  Cultura,  recentemente  criado  para  fomentar  a

realização de projetos culturais no Estado”.

Como visto, o tema em análise foi discutido em audiência pública pela Comissão de

Cultura,  que,  com  os  subsídios  colhidos,  incorporou  ao  seu  substitutivo  medidas

antes  não  previstas  no  projeto  original  nem  no  substitutivo  aprovado  por  esta

Comissão.  Assim,  concluímos  que  seria  oportuno  acatar  o  substitutivo  por  ela

proposto, porém com algumas ressalvas. 

A primeira se refere ao fato de o substitutivo restringir o direito à meia-entrada ao

jovem estudante regularmente matriculado em estabelecimento público ou privado. 

Segundo o princípio da igualdade, estatuído no art. 5º, “caput”, da Constituição da

República,  “todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Uma leitura

desavisada  do  antedito  dispositivo  constitucional  pode  levar  o  leitor  a  uma

interpretação equivocada: a de que a lei não comporta distinções. Na verdade, tratar

os iguais de maneira igual, e os desiguais, desigualmente, é medida que se impõe em

face do próprio princípio da igualdade.

Assim, qualquer distinção feita por lei é válida, desde que o fator distintivo esteja a

serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. O que queremos dizer, com isso, é

que qualquer tratamento especial a um determinado grupo deve ser uma medida que

reduza os elementos que tornam esse grupo desigual na sociedade. Destarte, exigir a

adoção de medidas que eliminem os obstáculos arquitetônicos para os deficientes

físicos reduz a desigualdade e aproxima esse segmento dos demais cidadãos. 

Por  outro  lado,  solução  diversa  seria  imposta  se  o  que  se  pretendesse  fosse

assegurar gratuidade do transporte público para os deficientes. Fazer essa distinção

constituiria privilégio ofensivo ao princípio da igualdade, na medida em que não há

nexo entre a cobrança da passagem e a deficiência física. Não faz sentido assegurar

a um deficiente físico que tem renda a gratuidade do transporte público, enquanto

algumas  pessoas,  embora  sem  deficiência  física  alguma,  têm  dificuldade  para

retornar a sua casa, por falta de recursos financeiros.

Da mesma forma, entendemos que não há razão que justifique diferenciar os jovens

estudantes daqueles que não têm oportunidade de estudar, pois ambos estão, para

os fins da lei, na mesma situação jurídica. Isso porque o grupo social desfavorecido

que  merece  tratamento  diferenciado  do  Estado  são  os  jovens  –  e  não  somente

aqueles que estudam. A finalidade da norma é garantir-lhes o acesso a atividades

culturais,  esportivas  e  de  lazer,  como  forma  de  integrá-los  na  sociedade  e  de

promover seu desenvolvimento cognitivo, social e educacional. O fim último, a nosso

ver,  é  capacitar  jovens  para  a  vida  social  e  profissional,  promovendo  o  seu

desenvolvimento integral.

Note-se que não há nexo entre a restrição feita pelo substitutivo e a finalidade a ser

alcançada,  fato  que,  ademais,  denota  a  ausência  de  razoabilidade da medida.  O

desenvolvimento  integral  do  jovem  depende,  a  nosso  ver,  tanto  da  formação

educacional,  quanto  da  cultural.  Ambas  devem  ser  entendidas  como  medidas
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complementares, mas independentes.

Segundo dispõe o inciso V do art. 23 da Carta da República, compete à União, aos

Estados, ao Distrito Federal  e aos Municípios  proporcionar os meios de acesso à

cultura e à educação. Por sua vez, o art. 205 preceitua que a educação, direito de

todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será  promovida  e  incentivada  com  a

colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Como  visto,  a  educação  é,  também,  dever  do  Estado;  se  nossos  jovens  não

estudam – e não iremos entrar  na discussão do que motivou a sua ausência da

escola –, parte da culpa pode a ele ser imputada. Nessa linha, alijar esses jovens

menos  privilegiados  dos  meios  de  acesso  à  cultura  e  lazer  é  inflingir-lhes  dupla

punição. Assim, subordinar a formação cultural à educacional, salvo melhor juízo, não

faz sentido.

Nessa esteira, embora concordemos com o argumento da Comissão de mérito de

que “a concepção da norma norteia-se pelo reconhecimento de que o acesso dos

jovens às fontes da cultura deve ser estimulado como forma de complementação à

sua formação educacional adquirida no ensino formal”, discordamos, pelos motivos

acima aduzidos, da conclusão de segregar nossos jovens não estudantes com até 18

anos. 

Assim, por estar em consonância com vários princípios constitucionais, tais como

os  da  igualdade,  função  social  da  propriedade,  solidariedade,  entre  outros,

restabelecemos o benefício para os jovens não estudantes com até 18 anos. 

A fim de promover as alterações que julgamos pertinentes, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 1. Salienta-se que reproduzimos o Substitutivo nº 2

aprovado pela Comissão de Cultura na legislatura passada, alterando-o apenas para

sanar os vícios jurídico-constitucionais sobre os quais discorremos ao longo deste

parecer e, também, para adequá-lo à técnica legislativa.

Finalmente, cabe-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

2003, manifestar-nos sobre o Projeto de Lei n° 560/ 2011, de autoria  do Deputado

Fred  Costa,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  661/2011,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,

anexados à proposição. O primeiro é reprodução exata do Substitutivo nº 2, aprovado
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na Comissão de Cultura, e o segundo reproduz o Substitutivo nº 1, aprovado por esta

Comissão na precedente legislatura. 

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  17/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura ao estudante e ao jovem com até dezoito anos o direito ao pagamento de

meia-entrada  em  eventos  culturais,  de  lazer  e  esportivos  no  Estado e  dá  outras

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  Fica  assegurado  ao  estudante  regularmente  matriculado  em

estabelecimento  público  ou  privado  de  ensino  fundamental,  médio  ou  superior,

devidamente autorizado a funcionar pelo poder público no Estado, e ao jovem com

até dezoito anos de idade o abatimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor

efetivamente  cobrado por  ingresso em evento  cultural,  esportivo  ou  de  lazer,  nos

termos desta lei. 

§  1º  –  Consideram-se eventos culturais,  desportivos e de lazer,  para  os  efeitos

desta  lei,  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  exibições  cinematográficas,

atividades abertas ao público promovidas por clubes recreativos ou esportivos ou por

casas de diversão,  jogos  desportivos e  atividades similares  nas  áreas de cultura,

esporte e lazer. 

§ 2º – O desconto de que trata o “caput” deste artigo corresponderá à metade do

valor do ingresso, ainda que oferecido a título promocional ou com desconto eventual.

§ 3º - Em conformidade com o art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estão compreendidos no

nível superior de ensino os cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão,

bem como os cursos sequenciais por campo de saber.

Art. 2º – Para usufruir do desconto assegurado por esta lei, o beneficiário deverá

comprovar sua condição de estudante por meio da apresentação de documento de

identificação estudantil,  expedido por estabelecimento de ensino onde se encontre
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matriculado ou por entidade representativa de estudantes regularmente constituída.

§  1º  –  O  documento  de  identificação estudantil  terá  validade  de  um  ano,  será

confeccionado  conforme  modelo  a  ser  definido  em  regulamento  e  conterá

obrigatoriamente:

I – identificação do estabelecimento de ensino ou da entidade emissora;

II – foto atualizada do aluno;

III – nome completo do aluno;

IV – curso, ano ou série em que está matriculado o aluno;

V – data de validade do documento.

§  2º  –  O  documento  de  identificação  estudantil  será  autenticado  pelo

estabelecimento de ensino no qual o estudante esteja matriculado.

§ 3º – No exercício do controle da venda de ingressos com desconto ao estudante,

é facultado às casas promotoras de eventos exigir do beneficiário a apresentação de

documento que comprove a matrícula nos estabelecimentos de ensino previstos no

art. 1º. 

§ 4º – O jovem com até dezoito anos de idade que não tenha carteira de estudante

poderá usufruir do benefício de que trata esta lei mediante a apresentação da carteira

de identidade.

Art. 3º – A infringência das disposições desta lei, por parte dos estabelecimentos e

produtores dos eventos de que trata o art. 1º, dos estabelecimentos de ensino e das

entidades estudantis emitentes de documento de identificação estudantil, sujeita os

responsáveis a multa no valor de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs.

§ 1º – No caso de o infrator ser servidor lotado em estabelecimento público de

ensino, aplicam-se as penalidades previstas na Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

§ 2º – A multa prevista no “caput” deste artigo será cobrada com acréscimo de 50%

(cinquenta  por  cento)  na  primeira  reincidência,  e  de  100% (cem  por  cento),  nas

subsequentes. 

§ 3º – A renda proveniente da arrecadação das multas previstas no “caput” deste

artigo reverterá ao Fundo Estadual de Cultura, instituído pela Lei nº 15.975, de 12 de
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janeiro de 2006.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 105/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 922/2007, inclui no currículo do ensino formal

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  e  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 105/2011 visa a tornar obrigatória a inserção, nos currículos das

escolas públicas, disciplina ou conteúdo voltados ao processo de envelhecimento das

pessoas,  de  forma  a  eliminar  estigmas  em  relação  ao  idoso  e  a  estimular  sua

valorização na sociedade. 

O  envelhecimento  populacional  vem  ocorrendo  em  razão  dos  progressos  da

tecnologia, da medicina e da nutrição. Entretanto, mesmo que a proteção ao idoso

tenha assento constitucional  e  legal,  ele ainda é vítima de preconceito em nossa

sociedade capitalista: ao cessar sua capacidade de trabalho, decai seu valor social.

Em  outras  culturas,  os  mais  velhos  da  comunidade  representam  a  sabedoria,

entendida como processo vivencial, a ser transmitida aos jovens. Contrariamente, na

nossa sociedade,  o que se  procura  é  silenciar  e afastar  o  idoso,  como presença

incômoda e desnecessária.

Como a educação é indiscutivelmente um dos instrumentos para que se operem
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mudanças culturais na sociedade, o projeto em análise pretende que os alunos sejam

informados acerca do processo de envelhecimento, pelo qual todos deverão passar,

para que passem a enxergar o idoso por outro prisma. 

Embora  os  objetivos  do  projeto  sejam  louváveis,  a  inserção  obrigatória  de

conteúdos e disciplinas nos currículos das escolas estaduais é uma questão delicada.

A legislação procura cada vez mais respeitar e incentivar a autonomia das escolas

neste campo.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  –  LDB  –,  por  exemplo,

procurando atender a antigas aspirações nacionais, acatou a flexibilidade curricular

como um de seus pressupostos. A flexibilidade subentende a descentralização e a

desconcentração  dos  temas  e  tem  como  objetivo  a  autonomia  das  escolas  na

definição  de  suas  propostas  pedagógicas.  A LDB  estabelece,  assim,  uma  base

nacional  comum,  complementada  por  uma  parte  diversificada,  a  cargo  de  cada

sistema de ensino e de cada escola, que atenda às características regionais e locais. 

A autonomia pedagógica dos sistemas de ensino e das escolas é também reforçada

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs –, que, como o próprio nome indica,

configuram sugestões, linhas de referências curriculares. O Ministério da Educação é

claro ao definir que o objetivo dos PCNs é o de “propiciar aos sistemas de ensino,

particularmente  aos  professores,  subsídios  à  elaboração  e/ou  reelaboração  do

currículo, visando à construção do projeto pedagógico, em função da cidadania do

aluno”. 

Além disso, já existe, tanto em nível federal quanto estadual, legislação pertinente e

suficiente  para  que  o  tema  “gerontologia”  seja  plenamente  desenvolvido  pelas

práticas pedagógicas de nossos estabelecimentos de ensino. O art. 22 da Lei Federal

nº 10.741, de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, determina que “nos

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos

voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de

forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. 

A Lei  Estadual  nº  12.666,  de  4/11/97,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de

amparo  ao  idoso  e  dá  outras  providências,  propugna  no  art.  5º  que,  na

implementação  da  política  estadual  de  amparo  ao  idoso,  compete  aos  órgãos  e
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entidades estaduais, na área da educação, inserir, nos currículos do ensino formal,

conteúdos  voltados  para  o  processo  de  envelhecimento,  de  forma  a  eliminar

preconceitos e a produzir conhecimento sobre o assunto.

A questão  do  envelhecimento  e  do  preconceito  em  relação  aos  idosos  pode,

também, ser abordada nos temas transversais que são a Ética, a Pluralidade Cultural

e  a  Saúde,  presentes  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Esse  foi  o

entendimento  repassado  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  em  duas

oportunidades:  em  30/1/2004,  por  meio  do  Ofício  GS 204/2004,  em  resposta  ao

pedido de análise do Projeto de Lei nº 1.206/2003, de matéria idêntica ao projeto em

comento, e em reunião desta Comissão, no dia 20/6/2007, para debater a inclusão,

via instrumento legal,  de disciplinas e conteúdos nos currículos escolares da rede

pública estadual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 105/2011.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 126/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 126/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 610/2007, estabelece diretrizes para o apoio do

Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, com o Substitutivo nº 1, que apresentou. 

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, IX, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente, cabe observar que proposição idêntica ao projeto de lei em exame foi

objeto de deliberação por parte desta Comissão na legislatura anterior. Na ocasião,

houve o entendimento de que seria desnecessário aprovar norma contendo diretrizes

para o apoio à fruticultura do Triângulo Mineiro, visto que a Lei nº 12.998, de 1998,



1941
____________________________________________________________________________

que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências, já

previa aquelas medidas para todo o Estado. Entendeu-se também que seria oportuno

promover alterações nessa lei, com o intuito de nela incorporar medidas sugeridas

anteriormente pela Comissão Especial da Fruticultura, a qual desenvolveu estudos

sobre o tema no período de maio a outubro de 2004. 

Na sua análise atual da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça, mantendo

seu posicionamento manifestado na legislatura anterior, apresentou o Substitutivo nº

1,  acrescentando  dispositivo  à  mencionada  Lei  nº  12.998,  de  1998,  que  cria  o

Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura. Tal dispositivo inclui entre os objetivos

do programa o “estímulo ao desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as

regiões do Estado”.

Por nossa vez, somos levados a sugerir que também se mantenha a linha adotada

por  esta Comissão na legislatura anterior.  Assim  procedemos por entender  que a

maioria das medidas aprovadas na época, como a criação de fundo de aval e de

linhas especiais de crédito para culturas definidas como prioritárias, irão contribuir

para o melhor desenvolvimento dos polos de fruticultura. Entretanto, achamos ser

inadequado  manter  o  dispositivo  que  previa  a  criação  de  seguro  rural  para  a

fruticultura, visto que este já é ofertado por várias seguradoras e conta, até mesmo,

com  subvenção  econômica  do  governo  federal.  No  âmbito  do  Estado,  o  que  se

precisa é incluir a fruticultura no Programa Estadual de Subvenção Econômica para

pagamento  do  Prêmio  do  Seguro  Rural  –  Programa  Minas  +  Seguro  –,  o  qual,

conforme o Decreto nº 44.654, de 2007, abrange apenas as culturas de arroz, feijão,

milho, café, soja, trigo, algodão e sorgo.

Em  relação  ao  tema,  é  oportuno  mencionar  o  Plano  Setorial  da  Fruticultura,

aprovado em 2007 no âmbito do Conselho Estadual de Política Agrícola. Esse Plano

apresenta uma contextualização do setor, com dados sobre a produção, consumo,

distribuição,  comercialização e  geração de empregos.  Traz,  também, uma análise

sobre  tendências  e  oportunidades,  assim  como  sobre  os  principais  problemas  e

soluções relacionados ao desenvolvimento da cadeia produtiva de frutas no Estado.

Abaixo, reportamos uma das conclusões desse estudo:

“O desafio, portanto, é adequar os atuais polos de produção do Estado às novas
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exigências  e realidades dos mercados interno  e externo,  a fim de que possamos

garantir  a  competitividade  e  a  qualidade  dos  produtos  mineiros.  Não  se  trata,

inicialmente,  de incentivar  a ampliação de novas áreas de produção, mas sim de

aperfeiçoar e capacitar os produtores que desejem ter na atividade frutícola uma fonte

segura e perene de rendimentos”.

Entre as diversas propostas elencadas no Plano para o desenvolvimento do setor,

citamos: criação de programas próprios de assistência técnica específica por cultura;

criação de mecanismos alternativos de garantia; criação de fundo de aval; definição

dos  tipos  de  frutas  a  terem  prioridade na política  de  seguro  agrícola;  criação de

incentivos para a agroindústria.

Como  se  percebe,  essas  propostas  estão  em  plena  sintonia  com  as  medidas

anteriormente aprovadas por esta Comissão. 

Assim,  com  o  intuito  de  melhor  encaminhar  a  matéria,  nela  incorporando  as

questões acima discutidas, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1 ao

substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 126/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir redigida. 

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte artigo 2º:

“Art. 2º – A Lei nº 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3º-A:

‘Art.  3º-A –  O  Poder  Executivo  estimulará  a  criação,  o  desenvolvimento  e  a

expansão  de  polos  de  produção  e  de  industrialização  de  frutas  no  Estado,

observadas as seguintes diretrizes: 

I – reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como fator de estímulo para o

desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do Estado;

II  –  integração  permanente  entre  órgãos  públicos,  empresas,  cooperativas  e

associações de produtores com vistas à tomada de decisões sobre o setor.

Parágrafo único – Para a consecução do disposto no “caput” deste artigo, o Poder

Executivo promoverá as seguintes ações:
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I – elaboração de planilhas oficiais de custo de produção das diferentes espécies de

frutas para subsidiar a concessão de crédito aos produtores;

II – definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio será estimulado

em cada região, considerando-se as condições edafoclimáticas e a adequação da

oferta às demandas do mercado consumidor;

III  –  definição  de  regiões  nas  quais  será  estimulada  a  instalação de indústrias

processadoras de frutas;

IV – criação de linhas especiais de crédito para:

a)  implantação  e  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o

desenvolvimento da fruticultura mineira;

b)  investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por

associações ou cooperativas de produtores;

c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações e

cooperativas de produtores;

d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas;

V – concessão de subvenção econômica ao prêmio de seguro rural para culturas

definidas como prioritárias; 

VI – criação de fundo de aval  para o financiamento de culturas definidas como

prioritárias;

VII – concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários específicos para as

indústrias  processadoras  de  frutas  que  vierem  a  se  instalar  ou  a  expandir  suas

atividades em regiões definidas como prioritárias.’.”.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antonio Lerin.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 241/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  o  projeto de lei  em tela,  decorrente  do

desarquivamento do 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
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transferência  de  propriedade de veículos  automotores  aos  órgãos  de trânsito,  na

forma que especifica, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir para os cartórios de títulos e documentos a

obrigação de informar ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – e

à Circunscrição Regional de Trânsito – Cinetrans – qualquer operação de compra e

venda de veículo que seja objeto de conhecimento dos citados cartórios.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 3.638/2009, que deu origem à proposição em

estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passamos, então,

à análise da matéria.

É sabido que, por vezes, após ser realizada a alienação de veículo, o adquirente

deixa de efetuar a devida transferência nos órgãos de trânsito. Ao persistir o nome do

antigo proprietário no banco de dados do Estado, eventuais ônus relativos ao veículo

–  como  impostos  e  multas  –  são-lhe  atribuídos  até  posterior  comprovação  da

alteração da titularidade.

Em que pese à  meritória  intenção de seu autor,  o  conteúdo do projeto  merece

algumas considerações.

Primeiramente, observa-se, na justificação do projeto, a menção à necessidade de

ser realizado pelos cartórios de títulos e documentos o reconhecimento da firma do

alienante  no  documento  de  transferência,  momento  em  que  os  cartórios  teriam

conhecimento da compra e da venda perpetrada. Entretanto, a legislação vigente não

atribui a realização desses atos às serventias de registro de títulos e documentos.

Conforme determina o art.  7º da Lei Federal nº 8.935, de 1994, a atribuição para

realizar o reconhecimento de firmas é atribuído, exclusivamente, aos tabelionatos de

notas:

“Art. 7º – Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
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(...)

IV – reconhecer firmas;”.

Constata-se,  portanto,  a  impossibilidade  de  ser  instituída  para  os  titulares  dos

cartórios de títulos e documentos a obrigação de informar aos órgãos de trânsito as

alienações de veículos, com base no reconhecimento de firma nos documentos de

transferência de veículo.

Nos termos do art.  22, XI,  da Constituição Federal,  a competência para legislar

sobre trânsito é privativa da União, que, nesse sentido, editou a Lei Federal no 9.503,

de 23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro,  que contém normas que

visam a coibir a inércia dos envolvidos no que se refere à comunicação da alteração

da titularidade da propriedade do veículo aos órgãos públicos.

O art. 123 do citado diploma legal assim determina:

“Art. 123 – Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo

quando:

I – for transferida a propriedade;

II – o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III – for alterada qualquer característica do veículo;

IV – houver mudança de categoria.

§ 1º – No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar

as  providências  necessárias  à  efetivação  da  expedição  do  novo  Certificado  de

Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências

deverão ser imediatas”.

Não bastasse essa disposição normativa, cumpre ressaltar,  ainda,  o art.  134 do

mesmo Código:

“Art. 134 – No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta

dias,  cópia  autenticada  do  comprovante  de  transferência  de  propriedade,

devidamente  assinado  e  datado,  sob  pena  de  ter  que  se  responsabilizar

solidariamente  pelas  penalidades  impostas  e  suas  reincidências  até  a  data  da

comunicação”. 

Conforme  se  vê,  a  lei  federal  responsável  pela  regulamentação  do  tema  já
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determina que o proprietário realize a comunicação pretendida pelo autor do projeto.

Trata-se  de  obrigação  que  vincula  o  antigo  proprietário,  a  quem  é  dada  a

possibilidade  de  informar  aos  órgãos  de  trânsito  a  alteração  de  propriedade  do

veículo, para que eventuais penalidades não lhe sejam atribuídas. Nota-se, portanto,

que já há norma federal que alcança o fim almejado no projeto sob comento.

Diante disso, verifica-se que a ocorrência de cobrança de encargos relacionados

com  veículo  que  já  não  pertence  a  determinada  pessoa  constitui  consequência

decorrente  de  sua própria  inércia  e  falta  de diligência  para  com suas  obrigações

legais.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 241/2011.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 262/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 262/2011, “torna obrigatória

a utilização de sinalização horizontal em vias públicas onde se localizam escolas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

O projeto vem a esta Comissão,  para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise torna obrigatória a utilização de sinalização horizontal

com os dizeres “Devagar escola” nas vias públicas onde se localizam escolas. O art.

2º estabelece que o Poder Executivo regulamentará a lei no prazo máximo de 90 dias

após sua publicação. De acordo com a justificação que acompanha o projeto, essa

iniciativa tem por finalidade alertar os motoristas, prevenindo atropelamentos.

Não  resta  dúvida  acerca  da  relevância  dos  objetivos  perseguidos  pelo  projeto;
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todavia, há óbices jurídicos para a sua aprovação. Neste sentido, vale destacar que a

Constituição  da  República,  em  seu  art.  22,  inciso  XI,  estabelece  que  compete

privativamente  à  União  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  O  parágrafo  único  do

mesmo artigo determina que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar

sobre  questões  específicas  das  matérias  nele  relacionadas.  Em  se  tratando  de

matéria  relacionada  com  o  trânsito,  não  existe,  até  o  momento,  nenhuma  lei

complementar autorizativa nesse sentido.

Justamente por isso, é que a disciplina do trânsito em vias terrestres se encontra

exaurida  na  Lei  Federal  nº  9.503,  de  23/1/97,  que  criou  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro.  A referida lei  estabelece uma divisão de responsabilidades entre órgãos

federais, estaduais e municipais, nos termos seguintes:

“Art.  21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III  -  implantar,  manter  e  operar  o  sistema de  sinalização,  os  dispositivos  e  os

equipamentos de controle viário;”.

A Constituição do Brasil  estabelece,  no  que tange à repartição  de competência

entre  os  entes  federados,  que  os  assuntos  de  interesse  local  competem  aos

Municípios (art. 30, I). Por força desse dispositivo, os Municípios possuem uma esfera

de  atribuições  expressiva  no  tratamento  das  questões  de  trânsito,  dentro  de  sua

circunscrição. É esse o ensinamento que se colhe da doutrina de José Nilo de Castro:

“A circulação  urbana  e  o  tráfego  local,  na  contextura  do  princípio  da  mobilidade

urbana  –  sendo  restrito  o  espaço  urbano,  mas  irrestrito  o  seu  acesso  –  são

disciplinados  por  leis  locais,  no  exercício  da  autonomia  dos  Municípios”  (“Direito

Municipal Positivo”,  6.ed. Belo Horizonte: 2006, pág. 315).  No mesmo sentido é a

posição do Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do trecho do acórdão a seguir,

segundo o qual compete ao Município, “na área de sua jurisdição, a organização do

serviço  local  de  trânsito,  assunto  de  seu  peculiar  interesse,  inclusive  no  que  diz

respeito  ao  seu poder  de  polícia,  configurado,  no  caso,  na  manutenção das vias

públicas locais e na sua sinalização.” (RE 449385 / SP, julgado em 8/4/2010). (Grifos

nossos.)

A prerrogativa acima é detalhada pela legislação infraconstitucional em vigor, a qual
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estabelece que cabe aos órgãos executivos municipais de trânsito, no âmbito de suas

circunscrições, uma série de responsabilidades, entre as quais destacamos as tarefas

de “planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas”,

bem como de “implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e

os equipamentos de controle viário” (art. 24, II e III do CTB). (Grifos nossos.) Logo,

cabe  ao  Município  exercer  a  responsabilidade  pelo  planejamento,  o  projeto,  a

operação e a fiscalização do trânsito, não apenas no perímetro urbano, mas também

nas estradas municipais.

Como expressão da competência acima referida pode ser mencionado, a título de

exemplo, que o Município de Belo Horizonte, editou a Lei nº 8.640, de 15/12/2003,

cujo art. 1º expressamente estabelece que cabe ao Executivo, “por meio de seu órgão

competente, responsável pela implantação, em frente a estabelecimento de ensino

público e privado, dos seguintes equipamentos de segurança: I – placa de sinalização

e advertência, com os dizeres “Devagar, Escola” (...) A existência dessa lei foi um dos

fundamentos do parecer sobre projeto com o mesmo teor do que agora se analisa,

emitido  pela  Comissão  de  Legislação  e  Justiça  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte. Apesar de considerar que a matéria seria afeta à competência municipal, a

Comissão  concluiu  pela  inconstitucionalidade  do  projeto,  tanto  por  violar

competências do Poder Executivo quanto por não inovar o ordenamento jurídico.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 262/2011.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 264/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe acrescenta inciso

ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários
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das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo acrescenta novo direito do usuário dos serviços de saúde

no Estado: “ter acesso, no local onde a assistência é prestada, às informações sobre

os  serviços  de  saúde,  com  os  endereços,  telefones,  horários  de  funcionamento,

especialidades oferecidas, nome, número de registro no órgão profissional e horário

de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.” 

Vale ressaltar que na legislatura passada tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

2.868/2008,  com  os  mesmos  objetivos  do  projeto  em  análise.  O  atual  projeto

incorporou as sugestões apresentadas durante a tramitação do projeto anterior. Como

não houve mudanças do ponto de vista jurídico que justificassem nova abordagem da

matéria, somos levados a ratificar os argumentos apresentados quando da análise do

projeto anterior: 

“Com relação à competência para tratar da matéria, entendemos que a medida se

insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o disposto no art.

24, incisos V e XII, da Constituição da República, segundo o qual compete à União,

aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  produção,

consumo, proteção e defesa da saúde.

Ressaltamos ainda que a Carta Magna estabelece,  nos arts.  196 e 197,  que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle.

No plano estadual, a Carta mineira, em seu art. 186, II, dispõe que o direito à saúde

implica, entre outras garantias, o acesso às informações de interesse para a saúde,
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ficando o poder público obrigado a manter a população ciente dos riscos e danos à

saúde.

No plano infraconstitucional,  o  Código de Saúde do Estado,  instituído na Lei  no

13.317, de 1999, estabelece, em seu art. 3º, que a saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado não só promover as condições indispensáveis a seu

pleno exercício, mas também fixar condições que assegurem o acesso universal e

igualitário a ações e serviços de qualidade.

E, versando ainda sobre a mesma matéria, a Lei nº 16.279, de 20/7/2006, dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado,

trazendo uma série de importantes garantias nesse sentido.

Nota-se, portanto, que a proposta em tela está em consonância com outras normas

estaduais ou federais que dão proteção aos cidadãos usuários dos serviços públicos

de atendimento à saúde, de modo que não há nenhum obstáculo de natureza jurídica,

constitucional e legal a sua tramitação.”

Ressaltamos,  entretanto,  que  o  inciso  XXI  já  existe  na  lei  a  ser  alterada.  Para

acrescentar o novo dispositivo na sequência correta, apresentamos a Emenda nº 1. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 264/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  “caput”  do  art.  1º  do  projeto  e  no  inciso  do  artigo  por  ele

modificado, “XXI” por “XXII” . 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 274/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Paulo  Guedes,  a  proposição  em  epígrafe  “declara

patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas

Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída para
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as Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa declarar patrimônio histórico e cultural do Estado a

Orquestra  Sinfônica  do  Estado  de  Minas  Gerais,  dispondo  que  caberá  ao  Poder

Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro dos bens culturais nos termos

definidos no inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002.

Primeiramente,  há  que salientar  que proposição similar  tramitou  nesta  Casa na

legislatura  passada,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.328/2007,  tendo  obtido  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade no âmbito desta Comissão.

O referido parecer ressaltou que a matéria em análise,  qual seja a proteção do

patrimônio  histórico,  artístico  e  cultural,  insere-se  na  competência  material  e

legislativa  do  Estado,  nos  termos  dos  arts.  23,  III,  e  24,  VII,  da  Constituição da

República de 1988.

Além disso, destacou o disposto no art. 216, § 1º, da Constituição, que estabelece

que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento,

desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

Sobre o Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de registros de bens

culturais  de  natureza imaterial  ou intangível  que constituem patrimônio cultural  do

Estado, referido no art. 2º da proposição, observou que seu art. 1º, § 1º, dispõe que o

registro de um bem imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de

Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde são inscritos os conhecimentos e os

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações,

onde são inscritos os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho,

da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas

de  Expressão,  onde são  inscritas  as  manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,

cênicas  e  lúdicas;  e  o  Livro  dos  Lugares,  onde  são  inscritos  mercados,  feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas
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culturais coletivas. 

Quanto  à  possibilidade  de  iniciar-se  um  processo  de  registro  por  meio  de  lei,

esclareceu que a jurisprudência é ainda incipiente a esse respeito.

Sobre esse aspecto, cumpre-nos ainda fazer algumas considerações.

No dia 15/4/2008, foi  realizada reunião no âmbito da Comissão de Cultura para

debater a tutela do patrimônio cultural mineiro, contando com a participação do Sr.

Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda,  Coordenador  das  Promotorias  de  Defesa  do

Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado, da Sra.  Maria Marta Martins de

Araújo e do Sr.  Carlos Henrique Rangel,  respectivamente,  Diretora de Proteção e

Memória  e  Diretor  de  Promoção  do  Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Questionada sobre a viabilidade de se proceder a um registro de um bem cultural

por meio de lei, a Sra. Maria Marta de Araújo explicou que “o marco regulador das

formas  de registro  do  patrimônio  imaterial  em Minas  Gerais  seguiu  o  modelo  do

Decreto Federal  nº  3.551,  de  2000,  e as  formas de registro de  bens culturais  de

natureza  imaterial  foram  instituídas  em Minas  Gerais  pelo  Decreto  nº  42.505,  de

2002”,  acrescentando  que  “nesses  dois  regulamentos,  fica  evidenciado  que  a

instrução dos processos de registro será supervisionada pelos órgãos de proteção,

Iphan, no âmbito federal, e Iepha, no âmbito estadual”. Alegando posicionar-se “em

nome  da  constituição  desse  espaço  institucional  de  salvaguarda  do  patrimônio

cultural, da importância metodológica e técnica da instrução dos processos e do papel

decisivo  das  comunidades nos processos de tombamento  e  registro,  entre outros

argumentos”,  a  Diretora  do  Iepha-MG manifestou-se  contrária  a  “atos  legislativos

isolados, como a declaração de bem cultural”.

Complementando  a  argumentação  da  Sra.  Maria  Marta,  o  Sr.  Carlos  Rangel

ressaltou  a  necessidade  de  estudos  técnicos  confiáveis  para  que  se  proceda  ao

registro  de  um  bem  qualquer.  Segundo  o  Diretor  de  Promoção  do  Iepha-MG,

“protege-se [um bem] em função da coletividade, ou seja, pelo valor atribuído pela

comunidade, seja sentimental, seja histórico, seja artístico, seja de qualquer ordem de

sentimento  étnico.  Esse  valor  é  atribuído  anteriormente  à  proteção.  O  Estado,

enquanto representante do povo, protege de forma legal esses bens, mas tem de
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realizar o trabalho técnico, que não é aleatório,  pois não se protege sem nenhum

estudo.  É necessário um trabalho técnico para  comprovar  se o  bem realmente é

representativo  para  uma comunidade.  Essa  questão passa  pela  avaliação de um

conselho que representa a própria comunidade. No caso do Estado, o conselho é o

Conep, formado por várias entidades representativas da comunidade mineira”.

Relativamente à indagação de “se o registro do patrimônio imaterial seria feito por

ato administrativo ou por leis, ou se poderia ser feito pelos dois”, o Sr. Marcos Paulo

de  Souza  Miranda  esclareceu  que,  “assim  como  diferenciamos  tombamento  de

proteção, temos também de diferenciar o registro, que é um instrumento de proteção

‘lato sensu’ ao patrimônio imaterial”. Segundo ele, não há “nenhum obstáculo a que

seja  feita  a  proteção  ao  patrimônio  cultural  e  imaterial  por  ato  normativo”.  Mas

advertiu que isso não seria registro. “O registro é um ato administrativo que finaliza

um procedimento administrativo levado a efeito pelos órgãos técnicos”. 

Não obstante a discussão existente a respeito do tema – que não se restringe à

possibilidade de registro por  meio de lei,  uma vez que também é questionável  a

adequação  do  registro  como  forma  de  tutelar  uma  orquestra  sinfônica  –,  esta

Comissão se manifestou pela legalidade da medida em exame em vista da existência

de matérias semelhantes que foram aprovadas nesta Casa.

A título de exemplo, destacou o Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei

nº 16.688, de 11/1/2007, por meio da qual foi declarado patrimônio cultural do Estado

o processo tradicional de fabricação, em alambique, da cachaça de Minas, e o Projeto

de  Lei  nº  1.499/2007,  que  declarou  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  o

Caminho da Fé. Ambos receberam parecer pela constitucionalidade no âmbito desta

Comissão.

Dessa forma, conforme ressaltado anteriormente, foram criados precedentes para

pretensões desse teor,  não tendo havido questionamento judicial  sobre o assunto,

razão  pela  qual  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado

anteriormente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 274/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.874/2007,  “dispõe  sobre  a

proibição de realização de eventos de música eletrônica, conhecidas como ‘raves’ ou

eventos semelhantes, no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  do Trabalho e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, para receber parecer.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 547/2011, de autoria do Deputado

Célio Moreira, por tratar de medida semelhante.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende proibir a realização de festas denominadas “raves” ou

eventos semelhantes no Estado, considerando “rave” o tipo de festa que ocorre em

galpões,  sítios  ou  terrenos  sem  construção,  com  música  eletrônica  e  de  longa

duração.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.874/2007, que a ele deu origem, esta Comissão aprovou substitutivo. Como não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Em sua justificativa, o autor conclui que a proposição ‘visa a atender aos ditames

legais e coibir a prática do uso indevido de drogas nos referidos eventos que, além de

constituírem ilícito penal, interferem na qualidade de vida dos jovens e na sua relação

com a comunidade a qual pertencem’.

Ocorre que, ao proibir a realização de eventos do gênero no Estado, a proposição
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esbarra nas  limitações  impostas  pelos  princípios  tutelares  da  liberdade individual,

assegurada constitucionalmente.

Com efeito,  o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar dos sistemas de

restrição das liberdades individuais, ensina que:

‘Tudo isso constitui modos de restrições das liberdades, que, no entanto, esbarram

no princípio de que é a liberdade, o direito, que deve prevalecer, não podendo ser

extirpado por via da atuação do Poder Legislativo nem do poder de polícia. Este é,

sem dúvida, um sistema importante de limitação de direitos individuais, mas só tem

cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é arbítrio’.

Dessa  forma,  a  restrição  da  liberdade  individual  não  pode  operar,  no  plano

legislativo, sem justa razão, sob pena de configurar prática abusiva de arbítrio estatal,

incompatível  com  o  modelo  constitucional  de  Estado  Democrático  de  Direito.  Por

outro lado, ressaltamos que não há direitos individuais absolutos, sendo possível a

sua  restrição  em  razão  do  interesse  coletivo  e  da  segurança  pública,  quando  a

medida  restritiva  for  razoável  e  proporcional.  No  que  se  refere  a  esse  ponto,  o

constitucionalista  Paulo  Bonavides,  ao  tratar  do  princípio  constitucional  da

proporcionalidade, esclarece que:

‘A vinculação do princípio da proporcionalidade ao Direito Constitucional ocorre por

via dos direitos fundamentais. É aí que ele ganha extrema importância e aufere um

prestígio e difusão tão larga quanto outros princípios cardeais e afins, nomeadamente

o  princípio  da  igualdade.  Protegendo,  pois,  a  liberdade,  ou  seja,  amparando  os

direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade entende principalmente, como

disse Zimmerli, com o problema da limitação do poder legítimo, devendo fornecer o

critério das limitações impostas à liberdade individual’.

O  princípio  da  proporcionalidade  é  decorrente  do  Estado  de  Direito,  sendo

caracterizado, segundo a moderna doutrina, por três elementos. O primeiro deles é a

adequação entre meio e fim, que nos deve dizer se determinada medida representa o

meio certo para levar a cabo um fim baseado no interesse público. O segundo é a

necessidade, segundo a qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à

conservação do fim legítimo que se almeja, isto é, entre as soluções possíveis, deve-

se optar pela menos gravosa.  Finalmente, o terceiro é a proporcionalidade ‘stricto
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sensu’, segundo a qual a escolha deve recair sobre o meio ou os meios que, no caso

específico,  levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo, devendo-se

verificar a relação custo-benefício da medida, ou seja, a ponderação entre os danos

causados e os resultados a serem obtidos.

Com efeito, ‘pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado,

exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido

estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens.’ (Guerra Filho, Willis

Santiago. ‘Ensaios de Teoria Constitucional’. Imprensa Universitária, Fortaleza, 1989.)

Analisando a proposição nessa linha de pensamento jurídico, entendemos que a

restrição imposta mostra-se desproporcional, notadamente no que toca à adequação

e à necessidade. Com efeito, não se tem notícia, no Estado, de dados alarmantes

acerca de uso de drogas nos eventos de música eletrônica. Além disso, a proibição,

para  atender  ao  fim  colimado,  teria  de  se estender  a  todas  as  festas  e  eventos

realizados no Estado – pois, como se sabe, o risco de distribuição e do uso de drogas

é maior nas aglomerações de pessoas –, o que se mostra excessivo e injustificável.

Quanto ao objetivo da medida pretendida – qual seja coibir o uso de drogas – vale

mencionar que o enfrentamento dessa questão é recorrente no cenário estadual e

nacional  e  é  feito  por  meio  de  campanhas  promovidas  por  órgãos  públicos  e

entidades  privadas  buscando  informar  a  população  sobre  os  riscos  e  as

consequências do uso de drogas.

No âmbito federal, a Lei nº 11.343, de 2006, a chamada Lei Antidrogas, que instituiu

o  Sistema  Nacional  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  –  Sisnad  –,  prescreveu

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e

dependentes  de  drogas,  estabeleceu  normas  para  repressão  à  produção  não

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definiu crimes. Por sua vez, a Lei Federal nº

9.649, de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos

Ministérios, determinou ações de governo relacionadas às atividades de prevenção e

repressão  ao  tráfico  ilícito,  ao  uso  indevido  e  à  produção  não  autorizada  de

substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência, bem como aquelas

relacionadas com a recuperação de dependentes.

No âmbito estadual, a preocupação com a prevenção do uso indevido de drogas ou
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com a dependência de drogas e afins  figura no  § 3º  do art.  222 da Constituição

mineira,  que  determina ser  este  um  dever  do  Estado.  A Lei  nº  11.544,  de  1994,

regulamentou esse dispositivo  constitucional,  fixando as atribuições  do Estado na

prevenção do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins. A Lei nº

12.462, de 1997, criou o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes – Funpren. Por sua vez, a Lei nº 12.615, de 1997, instituiu a Semana

Estadual de Prevenção às Drogas; a Lei nº 12.903, de 1998, definiu medidas para

combater o tabagismo no Estado e proibiu o uso de cigarros e similares nos locais

que menciona;  e a Lei  nº  13.080,  de 1998,  dispôs sobre campanha educativa de

prevenção do uso de drogas, da violência, das doenças sexualmente transmissíveis e

da gravidez precoce. Ressaltamos que o Decreto nº 13.330, de 1971, o qual aprovou

o  regulamento  que  disciplina  a  apresentação  de  diversões  públicas  no  Estado,

estabelece, em seu art. 2º, que nenhuma diversão pública poderá apresentar-se sem

o licenciamento  e  a  fiscalização  da  Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública,

considerando-se  diversão  pública,  nos  termos  do  seu  art.1º,  a  manifestação  de

qualquer  atividade  organizada  que  se  justifique  como  entretenimento,  promoção,

beneficência ou esporte e se apresente, com fins lucrativos ou não, em logradouros

públicos ou recintos fechados, de livre acesso ao público.

No entanto, a proposição em análise trata de segurança pública, dever do Estado e

um de seus objetivos prioritários, além de ser direito e responsabilidade de todos.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública, está a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos dos arts.

2º, inciso V, e 136 da Carta Constitucional mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas. Assim, há que se

ressaltar a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para

legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, ‘in fine’,

do art. 24 da Constituição da República.”

Por  fim,  esclarecemos  que  o  Projeto  de  Lei  nº  547  anexado  à  proposição,

apresentado pelo Deputado Célio Moreira, aprimora o projeto em estudo, tendo as

suas ideias contribuído para a apresentação do substitutivo.

Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que trata da

segurança dos eventos em questão.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 532/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a realização de eventos de música eletrônica, bailes “funk” ou eventos

similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A realização de eventos de música eletrônica, denominados “raves”, de

bailes funk” ou de eventos similares obedecerá ao disposto nesta lei.

Art. 2º – Os realizadores e os organizadores dos eventos de que trata o art. 1º ficam

obrigados a requerer por escrito:

I – policiamento da Polícia Militar nas proximidades do evento;

II – alvará emitido pelo Juizado da Infância e da Juventude quando necessário.

Art. 3º – Deverá haver no local do evento:

I – detectores de metal;

II – um banheiro feminino e um masculino para cada cem participantes;

III – uma ambulância de plantão para cada dez mil participantes.

Art.  4º  –  Deverão  constar  nos  ingressos  os  nomes  dos  realizadores,  dos

organizadores e do responsável técnico, bem como normas de segurança.

Art. 5º – Deverá ser distribuído no local do evento material contendo informações

sobre o uso indevido de álcool e de drogas.

Art. 6º – Os eventos de que trata esta lei terão a duração máxima de doze horas.

Art.  7º  –  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às  seguintes

sanções:

I – multa;

II – suspensão do evento;

III – interdição do local do evento.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 606/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.155/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade da

realização do teste da orelhinha nos hospitais e maternidades das redes públicas e

privada do Estado e dá outras providências. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.  102,

inciso  III,  alínea  “a”,  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende tornar  obrigatória a realização do teste da

orelhinha nos recém-nascidos em maternidades ou serviços hospitalares das redes

pública e privada do Estado ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS. 

O teste da orelhinha, chamado cientificamente de exame de emissões otoacústicas

evocadas - EOA -, é de extrema importância para o diagnóstico precoce das doenças

auditivas.  Segundo  dados  colhidos  no  “site”  do  Instituto  Nacional  de

Otorrinolaringologia, é um teste simples, que permite verificar se o recém-nascido tem

alguma deficiência  auditiva,  evitando,  assim,  problemas  posteriores  na  fala  e  no

aprendizado  da  criança.  Estudos  indicam  que  o  recém-nascido  que  seja

diagnosticado e passe por intervenção fonoaudiológica até os três meses de idade

poderá desenvolver linguagem muito próxima à de uma criança que não apresente

alteração auditiva alguma. No entanto, a maioria dos diagnósticos de perda auditiva

só  ocorre  por  volta  dos  três  anos  de  idade,  quando  já  há  algum  prejuízo  no

desenvolvimento  emocional,  cognitivo,  social  e  de  linguagem  (disponível  em:

www.otorrinolaringologia.com.br).

Projeto  de  igual  teor  tramitou  na  legislatura  passada,  tendo  sido  detidamente

analisado por esta Comissão, que concluiu pela juridicidade da matéria e apresentou
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um substitutivo para aprimorá-la.  Não tendo havido alterações no sistema jurídico-

constitucional que importassem em mudança na linha argumentativa, ratificamos o

entendimento exarado anteriormente por esta Comissão. 

Em muitos  outros  Estados e Municípios  da Federação,  a obrigatoriedade desse

teste  já  é  objeto  de  lei.  Em  Minas  Gerais,  não  é  diferente:  já  existem  duas  leis

versando sobre a matéria; todavia, elas alcançam somente a rede pública. Cumpre,

assim, destacar que o projeto de lei em análise inova em três questões:

a) determina a realização do teste da orelhinha nos hospitais da rede privada;

b) determina, expressamente, que seja o exame realizado, obrigatoriamente, até a

alta hospitalar;

c) estabelece que seja aplicada multa aos hospitais das redes pública e privada que

não cumprirem as suas determinações.

Preliminarmente, vale destacar que a Constituição da República, em seu art. 196,

determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros

agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  sua

promoção, proteção e recuperação”. 

Quanto à competência do Estado para legislar sobre a matéria, dispõe o art. 24 da

Carta Federal, em seus incisos XII e XV, que a proteção e a defesa da saúde e a

proteção à infância, respectivamente, são matérias de competência concorrente entre

a União e o Estado, cabendo à primeira a elaboração de norma geral, e ao Estado, a

suplementação da legislação federal para atender às suas peculiaridades. 

Além disso,  o art.  187 da Constituição Estadual  estabelece que as ações e  os

serviços  de  saúde  são  de  relevância  pública  e  que  cabe  ao  poder  público  sua

regulamentação,  fiscalização  e  controle,  na  forma  da  lei.  Por  esse  prisma,  não

encontramos óbice de natureza jurídica à aprovação do projeto.

Todavia é importante destacar que a proposição precisa ser aprimorada, tanto por

razões jurídico-constitucionais como para sua adequação à técnica legislativa, pelas

razões que passaremos a expor. 

Como  já  ressaltado  neste  parecer,  existem  duas  leis  no  Estado  cuidando  da

obrigatoriedade da realização gratuita do teste da orelhinha pela rede pública. 



1961
____________________________________________________________________________

Nos termos da Lei  nº  14.312,  de 19/6/2002,  os  hospitais  da rede pública estão

obrigados a realizar o teste no prazo máximo de 30 dias, contados do nascimento da

criança. Prevê ainda a lei que o teste somente será realizado nas crianças nascidas

em  hospitais  públicos,  embora  a  saúde  seja  um  direito  universal,  nos  termos

constitucionais já mencionados neste parecer. 

Por  sua vez,  a Lei nº 16.280,  de 20/6/2006, que instituiu a Política Estadual de

Atenção  à  Saúde Auditiva,  determina,  em  seu art.  5º,  que  o  recém-nascido  seja

submetido  “a  triagem  auditiva  neonatal  universal”  na  maternidade,  antes  da  alta

hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde auditiva. Criou-se, assim, nos

termos do art.  5º,  um direito para qualquer recém-nascido, independentemente da

rede hospitalar  onde tenha ocorrido o parto,  ao contrário  do que dispõe a Lei  nº

14.312, de 2002. A falta dessa distinção e o fato de a norma traçar diretrizes para

uma política pública de saúde reforçam o entendimento de que se trata de um direito

de qualquer recém-nascido. Ademais, abriu-se a oportunidade de que o exame fosse

realizado não somente na maternidade, mas também em unidades da rede estadual

de saúde auditiva. 

Como se vê,  a  legislação em vigor  trata a  matéria  de maneira divergente,  não

deixando claros os direitos do recém-nascido e as obrigações dos hospitais da rede

pública estadual. Assim, o acolhimento, no complexo normativo vigente, das medidas

previstas no projeto de lei em análise requer um cuidado redobrado, para que não

seja gerada mais uma contradição legal. 

Quanto à obrigatoriedade da realização do exame pelos hospitais da rede privada

não conveniada ao SUS, entendemos que tal medida pode ser implementada como

uma diretriz da política de saúde pública auditiva, da mesma forma já estabelecida

para a rede pública. É importante ressaltar que o projeto não tem a pretensão de

tornar obrigatório que o referido exame seja realizado de forma gratuita pela rede

privada. Busca-se, unicamente, a prevenção para a saúde das crianças nascidas em

qualquer tipo de maternidade.

A propósito, cumpre destacar que a Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe

sobre as  condições para a proteção e recuperação da saúde,  a organização e o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelece,
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em seu art. 2º,  que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Determina, ainda,

que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,  das empresas e da

sociedade. Ademais, dispõe o art. 4º da referida lei que a iniciativa privada poderá

participar do Sistema Único de Saúde - SUS -, em caráter complementar. 

Não nos parece, entretanto, razoável que, ao se instituir a obrigatoriedade de que

as  redes  pública  e  privada  disponibilizem  o  exame  para  as  famílias  dos  recém-

nascidos, condicione-se a alta da maternidade à realização do teste no bebê. São

diversos os motivos que podem ensejar a realização do teste em outras unidades de

saúde, seja da rede pública, seja da rede privada, e não somente na maternidade

onde a criança nasceu. A necessidade de que o teste seja realizado em momento

posterior pode estar amparada em uma orientação médica, em face das condições de

saúde do recém-nascido, ou pode resultar da preferência dos pais por realizá-lo em

outra instituição de saúde. O art.  5º  da lei  estadual  que institui  a  referida política

pública, ao estabelecer que, não realizado o exame na maternidade, a criança pode

ser encaminhada a uma unidade de saúde auditiva, indica que esse é o sentido da

referida norma. Na falta de recursos financeiros para que o teste seja realizado em

todas as maternidades públicas, o Estado pode criar uma unidade especializada para

a realização do exame, o que se mostra razoável e, até mesmo, econômico. 

A fim de aprimorar o texto do projeto, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao

final deste parecer. O substitutivo propõe o acréscimo do art. 1º-A à Lei nº 14.312, de

2002,  que  trata  especificamente  da  realização  do  exame de  emissões  evocadas

otoacústicas. O referido artigo estabelece que os hospitais da rede privada oferecerão

às famílias  das crianças nascidas em suas dependências a realização do exame,

antes da alta hospitalar, ou indicarão unidade de saúde que possa realizá-lo. Prevê

ainda que a família da criança será orientada sobre a importância da realização do

teste da orelhinha. 

Com o propósito de evitar a imposição de multa para os hospitais ou unidades de

saúde da rede pública ou privada, o referido substitutivo possibilita que o teste seja

feito após a alta médica, em unidade de saúde. 

Importa,  por  fim, destacar  que a norma não pode ser tratada de forma isolada,

como prevê o projeto, uma vez que já existe legislação estadual sobre a matéria. O
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Substitutivo nº 1 busca, assim, a consolidação da legislação mineira. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  606/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 14.312, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre a realização, nos

hospitais da rede pública estadual, do exame de emissões evocadas otoacústicas e

dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 14.312, de 19 de junho de 2002, o seguinte art.

1°-A:

“Art.  1°-A -  Os hospitais  da rede privada do Estado  oferecerão às famílias  das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame a que se refere o

art. 1°, antes da alta hospitalar, ou indicarão uni dade de saúde que possa realizá-lo.

Parágrafo  único  -  A família  da  criança  será  orientada  sobre  a  importância  da

realização do exame a que se refere o “caput” deste artigo.”.

Art.  2° -  A ementa  da  Lei  n° 14.312,  de  2002,  passa  a  ser:  “Dispõe  sobre  a

realização,  nos  hospitais  públicos  e  privados  do  Estado,  do  exame de  emissões

evocadas otoacústicas e dá outras providências.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  n° 615/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.994/2010, “estabelece diretrizes

para a formulação da política estadual de desenvolvimento do setor de petróleo e de

gás natural no âmbito do Estado”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe estabelece diretrizes  para a formulação da política

estadual  de desenvolvimento do setor  de petróleo e de gás natural  no âmbito do

Estado.

É oportuno ressaltar  que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange

ao juízo de admissibilidade, concluindo pela sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 4.994/2010:

“O projeto em exame estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural.

As  primeiras  compreendem  a  reversão  dos  ganhos  econômicos  e  sociais

decorrentes  das  atividades  do  setor  em  benefício  do  Estado,  com  a  geração  de

emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade de vida e a

promoção do  bem-estar  social;  a  minimização  dos  impactos  ambientais  e  sociais

causados pelas referidas atividades bem como a promoção do conhecimento acerca

da matéria, a fim de promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do setor.

São objetivos dessa política, entre outros, ampliar a formação e a preparação da

mão de obra para atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores; criar

incentivos para atrair investidores, fomentando a geração de postos de trabalho e de

renda; qualificar e apoiar as empresas, visando ao ganho de escala, à participação no

mercado e à competitividade; incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação
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tecnológica,  com  foco  na  atividade  empresarial  e  em  ganhos  de  competitividade

industrial.

Ainda consoante  o  projeto,  na  implementação da  mencionada  política  estadual,

caberá  ao  Estado  assumir  determinadas  providências,  como  ampliar  a  oferta  de

cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor; avaliar a possibilidade de

criação de linhas de fomento financeiro e de incentivos fiscais às empresas do setor;

incentivar  o  desenvolvimento  tecnológico  das  referidas  empresas,  com  ênfase na

agregação  de  valor;  estudar  o  impacto  sobre  as  demandas  de infraestrutura  de

acesso terrestre e aeroviário; tomar as medidas necessárias para que o Estado se

torne  competitivo  em  relação  aos  demais,  para  atrair  investimentos  direta  ou

indiretamente relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural.

É de conhecimento de todos a importância do desenvolvimento do setor de petróleo

e  de  gás  natural  no  âmbito  do  Estado,  além  de  toda  a  atividade  relacionada

indiretamente  com  a  referida  cadeia  produtiva.  Por  isso,  é  imperioso  estabelecer

bases para a criação de uma política que objetive o desenvolvimento de tecnologia e

de conhecimento técnico que demanda o setor. Como ressalta o autor na justificação

que acompanha o projeto, a proposição em exame ‘visa a fomentar a participação do

Estado, de forma competitiva e sustentável, na cadeia produtiva do petróleo e do gás

natural, em especial mediante desenvolvimento tecnológico das atividades do setor.

Por meio das diretrizes contidas na proposição, o Estado fortalecerá a participação na

indústria de bens e serviços relacionados, mesmo que referente a um elo econômico

distante, ao petróleo e gás natural, gerando emprego e renda’.

Sob o prisma jurídico-constitucional, ressaltamos que a Constituição da República,

em  seu  art.  20,  inciso  IX,  dispõe  que  são  bens  da  União  os  recursos  minerais,

inclusive os do subsolo. Quanto à exploração do petróleo e do gás natural, o art. 177

da mesma Carta confere à União monopólio sobre a pesquisa e a lavra de petróleo e

de gás natural e sobre a refinação de petróleo, sendo permitida a contratação, pela

União, de empresas estatais ou privadas para a realização das referidas atividades.

Na mesma linha, o art. 22, incisos IV e XII, confere competência privativa à União

para legislar sobre energia e jazidas, minas e outros recursos minerais.

No  entanto,  o  projeto  em  análise  não  trata  das  matérias  insertas  no  rol  de
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competências da União: trata da fixação de diretrizes para a elaboração de política de

desenvolvimento  para  o  setor,  o  que,  nos  termos  do  art.  24,  é  de  competência

legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

No entanto, há um campo onde coexistem a competência legislativa privativa da

União e a competência concorrente por parte dos Estados, o que possibilita a edição

de lei estadual sobre o assunto. Isso se deve ao fato de que, em se tratando da

fixação de diretrizes para a elaboração de política de desenvolvimento para o setor de

petróleo e gás, está-se lidando não apenas com as competências insertas no art. 22

da Constituição da República, mas também com outras, a exemplo da competência

para legislar sobre meio ambiente e sobre direito econômico. Estas são, nos termos

do  art.  24,  incisos  I  e  VI,  de  competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos

Estados e do Distrito Federal.

Observe-se  que  a  proposição  em  exame,  ao  restringir-se  a  disposições  que

estabelecem diretrizes e orientações gerais para a implementação de uma política

pública, não abarca dispositivos de natureza administrativo-programática, atribuição

típica do Poder Executivo.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir

de óbice a que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre a matéria”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 615/2011.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 692/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em comento, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.662/2009, dispõe sobre a afixação, nas salas

de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio, de informações sobre

os números de telefones de serviços de emergência.
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A proposição  foi  encaminhada  preliminarmente  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  tornar  obrigatória  a  afixação  de

cartazes ou placas com lista dos números de telefones de serviços de emergência

nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e médio, em locais de fácil

acesso e visibilidade. Devem compor essa lista os números de telefones da Defesa

Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência – Samu –, do Disque-Denúncia e das Delegacias

Especializadas no Atendimento à Mulher. A proposição também fixa o prazo de 90

dias para a regulamentação da lei pelo Executivo. 

Na justificação do projeto de lei  em epígrafe, o autor afirma que os números de

telefones de serviços de emergência serão facilmente  memorizados pelos  alunos,

que poderão utilizá-los em seu benefício ou de sua família. 

O  direito  à  informação  é  um  dos  alicerces  do  estado  democrático  de  direito  e

ferramenta imprescindível à consolidação da cidadania. Esse direito compreende o

direito de informar, o de se informar e o de ser informado. Da proposição em comento

depreende-se  o  exercício  à cidadania  e  o  direito  a  ser  informado.  O  Estado  é

responsável  por  comunicar  e franquear  aos cidadãos todos os fatos  de  interesse

público que são de domínio estatal. 

Dessa forma,  somos  favoráveis  à  proposição em análise,  com  as  modificações

apresentadas pela Comissão precedente, que, no Substitutivo nº 1, corrigiu os vícios

legais existentes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

692/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  2/2011,  o  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado

encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa  o  Projeto  de  Lei  nº 717/2011,  que  altera  a

estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame da  proposição  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  escopo  alterar  a  estrutura  do  quadro  de

provimento em comissão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Para  tanto,  propõe  a  extinção  de  130  cargos  constantes  do  item  I  do  Quadro

Específico de Provimento em Comissão, previsto no Anexo I da Lei nº 12.974, de

1997, alterado pelo Anexo II da Lei nº 17.350, de 17/1/2008, conforme o disposto no

art. 6º dessa lei. 

De acordo com o projeto, a nova estrutura passa a ter 41 cargos de provimento em

comissão de direção, chefia e assessoramento, com destinação específica, mais os

cargos com a denominação de Assistente Administrativo – AADM –, cujo quantitativo

é calculado por meio de pontos, num total de 680 pontos. Nesse caso, os cargos de

Assistente  Administrativo  são  graduados  em  cinco  níveis,  de  acordo  com  a

escolaridade exigida, correspondendo, a cada nível, uma pontuação e um vencimento

básico. A distribuição desses cargos será regulamentada em ato normativo próprio,

conforme a necessidade da Corte de Contas, objetivando uma estrutura funcional ágil

e moderna, para o cumprimento de suas atribuições constitucionais.

Outra proposta consubstanciada na proposição em estudo é a criação de funções
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gratificadas  com atribuições  definidas,  destinadas  ao  desempenho  de  funções  de

direção,  chefia  e  assessoramento,  a  serem atribuídas  a  servidores  ocupantes  de

cargos de provimento efetivo. Essas funções têm nível e vencimento correspondente,

conforme previsto em anexo da proposição. Por conseguinte, a exemplo da regra

estabelecida para a distribuição dos cargos de AADM anteriormente mencionados,

também se pretendem criar funções gratificadas num quantitativo total de 1.980. Nos

termos  do  projeto,  o  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  investido  em  função

gratificada fará jus a sua remuneração no cargo efetivo acrescida do valor da função

para a qual foi designado.

Cuida,  ainda,  a  proposição  de  assegurar,  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de

provimento efetivo nomeado para o cargo de provimento em comissão, a opção pelo

vencimento  do  cargo comissionado ou por  sua remuneração no cargo de origem

acrescida de 65% do valor do vencimento do cargo comissionado.

Outras medidas ainda estão previstas na proposição em análise, relacionadas aos

cargos  e  funções  gratificadas  que  se  propõem  criar,  destacando-se  a  fixação  da

jornada de trabalho e os requisitos para o provimento de cargos e funções, incluído o

nível de escolaridade.

A Constituição da República, nos termos do art. 37, inciso V, estabelece que as

funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Valendo-nos  dos  ensinamentos  do  constitucionalista  José  Afonso  da  Silva,  ao

comentar o dispositivo constitucional citado, vale dizer, sobre as funções de confiança

e os cargos em comissão, o eminente professor assim discorre:

“Ambos  se  destinam  às  atribuições  de  direção,  chefia  e  assessoramento.  O

tratamento  diferenciado,  no entanto,  tem sua razão de ser,  porque os cargos em

comissão, como qualquer outro cargo, têm previsão de remuneração própria, o que

comporta exercício por especialistas e técnicos alheios aos quadros administrativos;

de outro lado, a justificativa para definir que devam ser exercidos por servidores de

carreira está no fato de serem vinculados à especialidade de cada carreira funcional
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(promotor,  procurador,  defensor  público,  médico,  engenheiro,  etc.).  As  funções  de

confiança  correspondem,  em  geral,  à  estrutura  administrativa  de  entidade  de

Administração indireta,  mas não só. Existem onde há necessidade de pessoal  de

direção,  chefia  e  assessoramento,  de  confiança  (e  com  mais  flexibilidade  na

movimentação do pessoal), mas não há os cargos correspondentes, então é preciso

designar  alguém para  seu  exercício,  e,  como elas  não dispõem  de  remuneração

própria, decidiu-se que o designado seja ocupante de cargos” (Comentário Contextual

à Constituição, 2ª edição, 2006, Malheiros Editora Ltda., p.339).

Por ser oportuno, cabe ressaltar o que diz a administrativista Maria Sylvia Zanella Di

Pietro acerca da função de confiança de que trata o art. 37, inciso V, da Carta da

República: “as funções de natureza permanente, correspondentes a chefia, direção,

assessoramento ou outro tipo de atividade para a qual o legislador não crie o cargo

respectivo; em geral, são funções de confiança, de livre provimento e exoneração; a

elas se refere o art. 37, V” (Direito Administrativo, 19ª edição, 2006, Editora Atlas S.A.,

p. 508).

É de conhecimento que, numa estrutura organizacional da administração pública,

os  cargos de provimento em comissão são os de direção, através dos quais  são

tomadas  decisões  relativas  a  planejamento,  organização  e  controle,  os  de

assessoramento, que consistem na orientação e aconselhamento prestados à direção

superior, os de chefia, voltados para a supervisão de órgãos, e os de execução, cujas

atribuições são desempenhadas com relativa autonomia sob regime de confiança. É

também notório  que uma das principais  características  para  o  exercício  do cargo

comissionado é a confiança.

Comparando-se  a  atual  estrutura  com  a  nova  estrutura  proposta,  notadamente

entre os cargos extintos e os cargos com denominação específica e as funções com

atribuições definidas, verifica-se que o exercício da fiscalização contábil, financeira,

orçamentária e patrimonial continuará a ser prestado; porém, agora, por meio de uma

estrutura  mais  dinâmica  e  flexível,  compatível  com  uma  nova  sistemática  de

funcionamento  e  gestão.  Nesse  contexto,  surgem  os  cargos  de  Assistente

Administrativo e as funções gratificadas a serem distribuídos na forma de pontos.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, desde o ano de 2007, os cargos e funções do
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Quadro Geral  de Cargos de Provimento  em Comissão da Administração Direta  e

Indireta do Poder Executivo, os denominados DAD e DAI, são estruturados na forma

de níveis e pontos. 

Outrossim,  conforme  ressalta  o  Presidente  da  Corte  de  Contas,  no  ofício  que

encaminha  a  proposição,  a  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  trouxe  novas

atribuições aos Auditores, os quais passaram a relatar processos de competência das

Câmaras com propostas de votos sujeitas à apreciação dos membros do respectivo

colegiado. Foi criada, ainda, a Ouvidoria do Tribunal de Contas, que está em fase de

implantação,  e  providos  os  cargos  de  Procurador  do  Ministério  Público  junto  ao

Tribunal de Contas.

Isso posto, e tendo em vista o ofício do Presidente do Tribunal de Contas do Estado

solicitando  a  esta  Comissão  que  promova  algumas  modificações  no  texto  da

proposição, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. As alterações

solicitadas são as seguintes: extinção do cargo de Diretor de Informática e do cargo

de Diretor da Escola de Contas; supressão da função gratificada FG1, prevista no

Anexo III do projeto, porquanto ela não integrará o quadro de funções gratificadas

distribuídas  na  forma  de  pontos,  e  do  cargo  de  Diretor  de  Gestão  de  Pessoas,

previsto no § 2º do art. 2º do projeto, uma vez que as atribuições referentes ao citado

cargo  serão  exercidas  por  ocupante  de  cargo  efetivo  do  quadro  de  pessoal  da

Secretaria do Tribunal,  vale dizer,  mediante o exercício de função gratificada com

atribuição definida.  Solicita-se,  ainda,  a  fixação da função gratificada FG2 para  a

remuneração  da  função  gratificada  de  Advogado-Geral  Adjunto  do  Tribunal  de

Contas;  a  definição  do  grau  de  escolaridade  para  os  níveis  5  e  6  das  funções

gratificadas e, ainda, a aposição, no projeto, da expressão “da Secretaria do Tribunal

de Contas”, especialmente quando se refere aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo.

Finalmente,  por  meio  desse  substitutivo,  ficará  estabelecido  que  ato  normativo

próprio do Tribunal deverá fixar o grau de complexidade das atribuições dos cargos e

das funções de que trata a proposição.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –,

conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece limites para
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os referidos gastos. 

A LRF determina que, para a realização de qualquer ato de que resulte aumento de

despesa com pessoal,  deve-se  apresentar  a  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro e demonstrar a sua adequação com a Lei Orçamentária Anual bem como

mencionar  a  origem  dos  recursos  para  o  seu  custeio.  Em  cumprimento  a  tais

exigências, o demonstrativo da despesa com pessoal consta do ofício encaminhado a

esta  Casa  pelo  Presidente  do  Tribunal  de  Contas.  A análise  do  conteúdo  dessa

informação será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no

momento oportuno. 

Mesmo assim, é válido adiantar que o Tribunal de Contas, por meio do Ofício nº

5.917/2011, informa a essa Comissão de Constituição e Justiça que nossa Corte de

Contas  “encontra-se  absolutamente  dentro  dos  limites  prudenciais  que  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  estabelece,  atendendo  o  requisito  legal  para  o  envio  do

projeto de lei à Assembleia”.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, cabe-nos lembrar que a

iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas para deflagrar o processo legislativo

tem  fulcro  nos  arts.  66,  inciso  II,  e  77,  §  3º,  inciso  II,  da  Constituição  Estadual,

dispositivos que lhe conferem competência privativa para propor a esta Casa projetos

de  lei  que  disponham  sobre  a  criação  e  a  extinção  de  cargos  e  a  fixação  de

vencimentos de seus membros e dos servidores de sua Secretaria.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 717/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de

Contas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Quadro de Cargos de Provimento em Comis são de Recrutamento Amplo

da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado passa a ser o constante no Anexo I

desta lei. 

Art. 2° – Integram o quadro a que se refere o art. 1° os cargos de recrutamento

amplo com denominação específica constantes no item I.1 do Anexo I, e os cargos de
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recrutamento amplo de Assistente Administrativo – AADM –, previstos no item I.2 do

Anexo I.

§  1° –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  de  recru tamento  amplo  com

denominação específica possuem o código, o quantitativo e o vencimento definidos

no item I.1 do Anexo I.

§ 2° – Os cargos de provimento em comissão de Assis tente Administrativo – AADM

–, previstos no item I.2 do Anexo I, são graduados em cinco níveis, correspondendo,

a cada nível, uma pontuação e um vencimento básico. 

§ 3° – O total de pontos dos cargos de AADM será de  680.

§  4° –  A distribuição dos cargos  previstos  no Anexo  I  será  disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições. 

§  5° –  Constitui  requisito  para  o  provimento  do  car go  de  Advogado-Geral  do

Tribunal de Contas – AGTC – a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

§ 6° – Constitui requisito para o provimento dos ca rgos de Diretor da Escola de

Contas  e  Capacitação  –  Diec  –,  Diretor  de  Comunicação  –  Dicom  –,  Diretor  de

Segurança Institucional – Disei – e Diretor de Tecnologia da Informação – Diti – a

graduação em nível superior de escolaridade.

§ 7° – Constitui requisito para o provimento dos ca rgos de Assistente Administrativo

– AADM – nos níveis 4 e 5 a conclusão de curso de nível médio de escolaridade e,

nos níveis 1, 2 e 3, a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

§ 8° – A jornada de trabalho para os cargos constan tes no item I.1 do Anexo I é de

40 horas semanais.

§ 9° – A jornada de trabalho para os cargos AADM-1,  AADM-2 e AADM-3 é de 40

horas semanais e para os cargos AADM-4 e AADM-5, de 30 horas semanais.

Art. 3° – Ficam criadas as funções gratificadas con stantes no Anexo II desta lei,

destinadas ao desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem

atribuídas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado.

§ 1° – As funções gratificadas constantes no item I I.1 do Anexo II serão graduadas

em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, um quantitativo,

um valor e a atribuição básica. 
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§ 2° – As funções gratificadas constantes no item I I.2 do Anexo II serão graduadas

em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, uma pontuação e

um valor.

§ 3° – A distribuição das funções previstas no Anex o II será disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições.

§ 4° – O total de pontos das funções gratificadas c om pontuação será de 1.980.

§ 5° – Constitui requisito para o exercício das fun ções gratificadas com pontuação

nos níveis 1, 2 e 3 a graduação em curso de nível superior de escolaridade e, nos

níveis 4 e 5, o nível médio de escolaridade.

§ 6º – Constitui requisito para o exercício da função gratificada de Advogado-Geral

Adjunto  do  Tribunal  de  Contas  –  AGATC –,  prevista  no  item  II.1  do  Anexo  II,  a

inscrição na OAB.

§ 7° – A jornada de trabalho dos ocupantes de funçõ es gratificadas constantes no

Anexo II é de 40 horas semanais.

Art.  4° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  investido  em  função  gratificada  fará  jus  a  sua

remuneração no cargo efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado.

Art.  5° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do

Tribunal de Contas do Estado nomeado para cargo de provimento em comissão fará

jus,  de  acordo  com  a  sua  opção  no  ato  da  posse,  ao  vencimento  do  cargo

comissionado ou a sua remuneração no cargo de origem acrescida de 65% (sessenta

e cinco por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado.

Art.  6° –  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  pro vimento  em  comissão  do

Tribunal de Contas do Estado:

I – cinco cargos de Analista de Registros Funcionais;

II – onze cargos de Assessor IV;

III – um cargo de Assessor de Comunicação Social;

IV – um cargo de Assessor de Manutenção;

V – um cargo de Assessor do Presidente;

VI – trinta cargos de Assistente Administrativo de Gabinete;
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VII – sete cargos de Chefe de Gabinete de Conselheiro;

VIII – um cargo de Chefe de Gabinete do Presidente;

IX – quarenta e oito cargos de Coordenador de Área;

X – um cargo de Coordenador de Segurança;

XI – oito cargos de Diretor III;

XII – dez cargos de Diretor Adjunto;

XIII – três cargos de Diretor Adjunto de Informática;

XIV – um cargo de Diretor da Escola de Contas;

XV – um cargo de Diretor de Informática;

XVI – um cargo de Diretor-Geral;

XVII – um cargo de Secretário da Revista do TCEMG;

XVIII – um cargo de Supervisor V.

Art. 7° – Ficam revogados:

I – o Quadro Específico de Provimento em Comissão constante no item I do Anexo I

da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998; 

II – o art. 17 da Lei n° 12.974, de1998;

III – o art. 10 da Lei n° 17.690, de 31 de julho de  2008.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação. 

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de 2011)

I – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Recrutamento Amplo de

Direção, Chefia e Assessoramento 

I.1 – Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica

* - A tabela contendo os cargos de Provimento em Comissão com denominação

específica foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2011.

I.2 – Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

*  -  A  tabela  contendo  os  cargos  de  provimento  em  Comissão  de  Assistente

Administrativo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.4.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de 2011)
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II – Quadro de Funções Gratificadas de Direção, Chefia e Assessoramento

II.1 – Funções Gratificadas com Atribuições Definidas

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas com Atribuições Definidas foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 29.4.2011.

II.2 – Funções Gratificadas com Pontuação

* - A tabela contendo as Funções Gratificadas com Pontuação foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 29.4.2011.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 802/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  462/2007,  “dispõe  sobre  a  colocação  de

advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas.”

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde,  de  Transporte,  Comunicação  e

Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Ressalte-se, inicialmente, que projeto idêntico tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, a saber, o Projeto de Lei nº 462/2007, oportunidade em que esta Comissão,

no  exercício  do  controle  preventivo  de  constitucionalidade,  se  manifestou  pela

admissibilidade da proposição. Como não ocorreu mutação constitucional ulterior que

justificasse um nova interpretação da matéria,  passamos a reproduzir,  nesta peça

opinativa, a fundamentação jurídica utilizada na ocasião:

“O projeto em questão tem o escopo de obrigar os produtores, importadores com

sede no Estado e comerciantes de bebidas alcóolicas no território mineiro a inserir,
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nas embalagens dessas bebidas, a advertência “se beber, não dirija”, a qual deverá

ser  redigida  em  caracteres  legíveis  para  propiciar  sua imediata  identificação  pelo

consumidor do produto.

O  art.  3º  do  projeto  manda  aplicar  ao  infrator  da  futura  norma  jurídica  as

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, que dispõe sobre a

proteção do consumidor e dá outras providências, o qual estabelece uma série de

penalidades,  entre  as  quais  a  multa,  a  apreensão  do  produto  e  a  suspensão

temporária da atividade.

Finalmente, o art. 4º fixa o prazo de 180 dias, contados da publicação da lei, para

que  os  responsáveis  pela  confecção  e  colocação  da  advertência  de  que  trata  o

projeto possam se adaptar a tais exigências.

A nosso ver, o objetivo por excelência do projeto de lei em epígrafe é proteger a

saúde  da  população,  valendo-se,  para  tanto,  da  inserção  dessa  advertência  nas

embalagens  das  bebidas  alcoólicas.  Ora,  é  sabido  que  a  grande  maioria  dos

acidentes  automobilísticos  resultam  da  imprudência  dos  condutores,  fato

estreitamente  relacionado  ao  consumo  de  bebidas  alcoólicas.  Nesse  caso,  a

providência  prevista  na  proposição  funciona  como  um  alerta  ou  uma  medida

preventiva para os condutores de veículos automotores, o que, em última análise, tem

o escopo de proteger  a  integridade física  desses  condutores  e das  pessoas que

transitam pelas vias públicas.

A Constituição da República, no art. 23, II, determina explicitamente que a proteção

da  saúde  se  enquadra  no  âmbito  da  competência  comum de todos  os  entes  da

Federação brasileira, o que faculta ao Estado membro editar normas jurídicas sobre a

matéria e praticar ações concretas que visem à proteção da saúde das pessoas.

Por  outro  lado,  o  projeto  pode  ser  apreciado  sob  o  ângulo  da  produção  e  do

consumo, visto que a principal providência impositiva consiste na inserção de dados

nas  embalagens  de  produtos  expostos  ao  consumo,  embora  tal  informação  ou

advertência não contenha elementos sobre as características químicas do produto.

Mesmo nesse terreno, é lícito ao Estado Federado legislar sobre a matéria, pois o art.

24, V, da Constituição consagra a competência legislativa concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal para editar normas sobre produção e consumo, caso
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em que a competência da União se restringe à elaboração de normas gerais que

vinculam os demais entes federados.

Além disso, a matéria regulada no projeto não se encarta no campo da iniciativa

privativa de órgão ou autoridade, sendo lícita a membro desta Casa a deflagração do

processo legislativo para a disciplina do assunto.

Portanto,  entendemos  que  a  proposição  não  encontra  óbice  jurídico  que

comprometa sua tramitação nesta Casa, seja de natureza formal, seja de natureza

material,  pois tanto a defesa da saúde quanto a legislação atinente a produção e

consumo são passíveis de disciplina pelo Estado membro.”.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 802/2011.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 817/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

1.762/2007, requerido pelo Deputado Gilberto Abramo, “dispõe sobre instalação de

brinquedotecas em hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros estabelecimentos

similares, para atendimento pediátrico em regime de internação”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa ressaltar inicialmente que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura
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anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou

detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve

mudança  legal  superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“A  proposição  em  análise  pretende  tornar  obrigatória  a  instalação  de

brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico

em regime ambulatorial e de internação.

Inicialmente, convém reconhecer a preocupação do autor do projeto com a matéria.

O conceito de brinquedoteca hospitalar, recente no Brasil, é de grande relevância, o

que justifica o amplo debate do tema no âmbito do Poder Legislativo.

Sem adentrarmos o mérito da proposição, o que será feito pela Comissão de Saúde

no momento oportuno, esclarecemos que a matéria de que trata o projeto se encontra

inserida  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual.  Com  efeito,  o  tema  diz

respeito tanto à saúde quanto à proteção da infância, estando, portanto, no campo da

legislação concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.  No  caso  da

proteção e defesa da saúde, a competência concorrente está estabelecida no art. 24,

XII,  da  Constituição  da  República.  Já  no  que  tange  à  proteção  à  infância,  a

competência dos entes federados figura no inciso XV do mesmo artigo.

Cumpre destacar, ainda, que a matéria de que trata o projeto decorre diretamente

do princípio da dignidade da pessoa humana, considerado um dos fundamentos da

República Federativa, nos termos do art. 1o, III, da Carta Magna.

Ademais, a Constituição da República estabelece o seguinte:

“Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Por sua vez, o legislador federal editou a Lei no 11.104, de 21/3/2005, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que

ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. O projeto em exame inova
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ao estender essa obrigatoriedade ao atendimento pediátrico em regime ambulatorial,

suplementando a norma federal. A esse respeito, é importante lembrar que o art. 24, §

2o, da Constituição da República determina que a competência da União para legislar

sobre normas gerais, no âmbito da legislação concorrente, não exclui a competência

suplementar dos Estados.

Assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há óbice de natureza

jurídica, constitucional e legal à tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuna a

apresentação do Substitutivo no 1, redigido ao final deste parecer, com o objetivo de

aprimorar a redação do texto do projeto e adequá-lo à técnica legislativa.”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 817/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde

que ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1o –  Os  estabelecimentos  de  saúde  de  média  e  alta  complexidade  que

ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial manterão brinquedoteca em

suas dependências.

Parágrafo único – Os estabelecimentos de que trata o “caput” deste artigo terão o

prazo de cento e vinte dias  para  adequar  suas instalações ao disposto nesta lei,

contados da data de sua publicação.

Art. 2o – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 3o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.057/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.603/2008, visa a declarar patrimônio cultural

do Estado a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural do Estado a Feira de

Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no Município de Belo Horizonte, cabendo

ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias a seu registro no Livro de

Registro dos Lugares, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui as

formas  de  registro  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial  ou  intangível  que

constituem patrimônio cultural do Estado.

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário mencionar

que proposição similar tramitou nesta Casa em legislatura anterior (Projeto de Lei n°

2.603/2008), tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que

tange ao juízo de admissibilidade e concluído por sua juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade.  Levando  em  consideração  o  fato  de  que  não  houve  alteração

constitucional  e  legal  superveniente  que  propiciasse  uma  nova  interpretação  da

matéria, confirmamos o posicionamento expressado no parecer referente ao Projeto

de Lei n° 2.603/2008, reproduzindo a argumentação j urídica apresentada:

“Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  deve  esta  Comissão  se  manifestar,

esclarecemos, de início, que a Constituição da República, em seu art. 216, determina

que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira,

passando,  em  seguida,  a  fazer  uma enumeração  exemplificativa  de  alguns  bens
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inseridos nesse conceito.  Estabelece, ainda, no § 1o,  que o poder público,  com a

colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,

por  meio de  inventários,  registros,  vigilância,  tombamento  e desapropriação,  e de

outras formas de acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional brasileira, o legislador

constituinte  trouxe  para  o  ordenamento  jurídico  nova  conceituação  de  patrimônio

cultural,  na  esteira  dos  conceitos  internacionais,  abrindo,  dessa  forma,  nova

perspectiva em relação à possibilidade de proteção dos bens que o integram. Assim

esclarece Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Defesa

do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais:

“A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados  em  objetos  físicos  (tais  como prédios  históricos,  esculturas,  livros

raros,  etc.),  abrangendo  também  o  chamado  patrimônio  cultural  intangível  ou

imaterial, constituído por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas,  as  festas  e  manifestações  populares,  etc.,  que  passaram  a  receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um  outro  grande  avanço  que  se  verifica  é  o  do  abandono  dos  conceitos  de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de  determinado  bem  como  sendo  integrante  do  patrimônio  cultural  nacional.  De

acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos  e  de  coisas  de  aparência  grandiosa.  Busca-se  a  proteção  da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores  populares,  indígenas  e  afro-brasileiros.’  (‘Tutela  do  Patrimônio  Cultural

Brasileiro’. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 51).

No  que  diz  respeito  à  competência  do  Estado  para  tratar  dessa  matéria,  a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos,  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e  cultural,  os

monumentos, as paisagens naturais notáveis  e os  sítios arqueológicos.  O art.  24,

inciso  VII,  por  sua  vez,  conferiu  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal
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competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  ao  patrimônio  histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo de registro de que cuida a

proposição em questão,  dispõe,  em seu art.  1º,  §  1º,  que o registro de um bem

imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o

Livro  dos  Saberes,  onde  são  inscritos  os  conhecimentos  e  os  modos  de  fazer

enraizados  no  cotidiano  das  comunidades;  o  Livro  das  Celebrações,  onde  são

inscritos  os  rituais  e  as  festas  que  marcam  a  vivência  coletiva  do  trabalho,  da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de

Expressão,  onde  são  inscritas  as  manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,

cênicas  e  lúdicas;  e  o  Livro  dos  Lugares,  onde  são  inscritos  mercados,  feiras,

santuários,  praças e  demais  espaços  nos  quais  se  concentram e  se  reproduzem

práticas culturais coletivas.

Por  sua  vez,  consideram-se  patrimônio  cultural  imaterial  as  práticas,  as

representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os

objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, grupos e, em alguns

casos, a indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O patrimônio

imaterial  é  transmitido  de  geração  a  geração  e  constantemente  recriado  por

comunidades e grupos, em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza

e de sua história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O registro de bens imateriais

tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando

ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

A esse respeito, Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra já citada, lembra que a

Unesco, nos últimos 20 anos, tem se esforçado para criar e consolidar instrumentos e

mecanismos que conduzam ao reconhecimento e defesa dessa forma de patrimônio,

admitindo a sua importância e a dificuldade de definição dos seus limites e de sua

proteção.

Nesse ponto, torna-se fundamental também chamar a atenção para o fato de que o

registro  em  questão  difere  do  instituto  do  tombamento,  uma  vez  que  visa  à

preservação da memória  de  determinado bem  imaterial.  O  tombamento,  regulado
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pelo  Decreto-Lei  nº  25,  de 1937,  é uma das modalidades de restrição do Estado

sobre  a  propriedade  privada,  podendo  ter  como  objeto  bens  móveis,  imóveis,

materiais e imateriais, que serão inscritos nos Livros do Tombo.

Com relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,

esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente nesse sentido. Vale ressaltar,

porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tombamento, que é uma medida

mais drástica, ocorra por meio de lei.

Destacamos ainda que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Projeto

de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº 16.688, de 11/1/2007, por meio da qual

foi  declarado  patrimônio  cultural  de  Minas  Gerais  o  processo  tradicional  de

fabricação, em alambique, da cachaça de Minas.

Esclarecemos, por fim, que caberá à comissão de mérito, no momento oportuno,

proceder à análise da proposição no que tange à relevância histórico-cultural do bem

em questão.”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.057/2011.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Luiz Carlos Miranda notificando o falecimento do Sr. Rinaldo Campos

Soares, ex-Diretor-Presidente da Usiminas, ocorrido em 21/4/2011, nesta Capital. (-

Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2011

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/4/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.392  a

1.441/2011 -  Requerimentos nºs  541 e  542/2011 -  Requerimentos dos Deputados

André  Quintão  e  outros,  Duilio  de  Castro  e  Sávio  Souza  Cruz  -  Comunicações:

Comunicação  do  Deputado  Hely  Tarqüínio  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Fabiano Tolentino e Dalmo Ribeiro Silva - Questões de ordem; chamada

para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -Gustavo  Valadares  -  Hélio

Gomes - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa  -  Tadeuzinho Leite -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência ser lida, a Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.392/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 521/2007)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Passa Tempo o imóvel

que descreve.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Passa

Tempo o  imóvel  com  10.000m² (dez  mil  metros  quadrados)  no  local  denominado

Pasto do Açude, no Município de Passa Tempo, com as confrontações: começando

na estaca 57 da Rodovia, medindo 12m (doze metros) até atingir a faixa da Rodovia

com sucessores de Hildemano Teixeira Amorim; seguindo numa extensão de 21m

(vinte e um metros) até o Córrego; seguindo pelo Córrego até a altura das estacas

62+18; volvendo à direita em linha reta,  numa extensão de 39,50m (trinta e nove

metros e cinqüenta centímetros) até onde faz canto; nas divisas de Ibraim Abrão Ubá;

prosseguindo em reta numa extensão de 82m (oitenta e dois metros); confrontando

com Ibraim Abrão Ubá até canto nas divisas do Ginásio Nossa Senhora da Glória;

volvendo  um  pouco  à  direita  com  o  mesmo Ginásio,  numa extensão  de  76,50m

(setenta e seis metros e cinqüenta centímetros) até onde faz canto; daí volvendo à

direita em linha reta numa extensão de 69m (sessenta e nove metros) atingindo a

faixa  de  domínio  da  rodovia,  seguindo  em  linha  reta  mais  13m  (treze  metros)
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atingindo a faixa de domínio da rodovia,  seguindo em linha reta mais 13m (treze

metros) atingindo o ponto inicial.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo está registrado sob o n°

9.176,  fls.  183,  Livro  3-I  do  Serviço  Registral  de  Imóveis  do  Município  de  Passa

Tempo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Federação  brasileira  -  art.  18  da  Constituição  da  República  -  é

formada por União, Estados e Municípios em união indissolúvel - art. 1º da mesma

Carta.

Embora  distintos,  os  entes  federados  estão  submissos  ao  regime  de  direito

administrativo  que  se  norteia,  entre  outros,  pelo  princípio  de  preponderância  do

interesse público. Sem dúvida, o assunto de natureza local - art. 30 da Constituição -

destaca e dá tonicidade ao interesse municipal.

Como princípios, os interesses públicos de um ente federado não excluem o do

outro; antes, pelo princípio sócio-histórico, põem em preponderar ora um ou outro.

Assim  é  que,  em  15/12/71,  o  Município  de  Passa  Tempo,  por  via  do  Poder

Legislativo, trouxe a lume a Lei Municipal nº 506, em que o Executivo Municipal fora

autorizado a doar, ao Estado de Minas Gerais, imóvel com 10.000m².

A motivação da doação, estampando o interesse público presente à época, era para

que o DER edificasse acampamento às margens da Estrada em Construção.

Fixou o art. 2º da citada norma municipal  que o imóvel reverteria ao Município na

hipótese de ausência de cumprimento de finalidade.

Certo  é  que  na  época  da  construção  da  estrada  havia  sustentabilidade  para

efetivação da doação. 

A Constituição de 1988 atribuiu ao Município inúmeras outras competências e, por

conseguinte, o fez carecer de mais recursos e investimentos para atendimento aos

interesses locais.

O  Município,  novamente  de  posse  do  imóvel,  poderá  ampliar  oportunidade  de

emprego, renda, educação que é o patamar visualizado com o presente projeto.
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Por  imperativo legal,  os bens públicos devem estar atrelados a fim público. Isto

importa dizer que não pode ficar sem utilidade ou ocioso.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar entre os entes

federativos.  Estado  e  Municípios  devem  nortear  suas  ações  no  potencializar  da

efetivação plena dos interesses públicos.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b ”, autoriza a doação para

órgão  de  outra  esfera  de  governo.  A seu  turno,  o  §  1º  do  mencionado  art.  17

determina a  reversão  ao patrimônio  da  pessoa  jurídica,  cessadas  as  razões  que

justificaram a doação. Desta feita é que o presente projeto merece acolhida e, por

conseguinte, ser aprovado.

- 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 1.393/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 872/2007)

Institui o Documento de Identificação da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o documento de identificação

da pessoa portadora de deficiência.

§  1º  -  O documento  que trata  o  “caput”  deste  artigo,  será  expedido  por  órgão

competente, para fins de comprovação de cada deficiência.

§ 2º - O portador do documento terá o direito de usufruir todos os benefícios das

leis atuais e vondouras, bastando, para isso, a simples apresentação do documento.

Art.  2º  -  A cédula  de  identidade da pessoa portadora  de  deficiência  seguirá  os

padrões  da  cédula  de  identidade comum,  o  registro  geral,  acrescida  da  seguinte

inscrição:  PPD  (pessoa  portadora  de  deficiência)  classificando  em  determinada

categoria,  com  destaque,  atendendo  às  especificações  da  legenda  abaixo,

observando-se  o  enquadramento e as  definições  previstos  no Decreto  Federal  nº

5.296, de 2 de dezembro de 2004, e nas demais leis em vigor:

I - Categoria A, portador de deficiência auditiva;

II - Categoria F, portador de deficiência física;

III - Categoria M, portador de deficiência mental;
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IV - Categoria Mu, portador de deficiências múltiplas;

V - Categoria V, portador de deficiência visual.

Art. 3º - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, exigirá a devida

comprovação, por meio de um laudo médico expedido pelo SUS, especificando o tipo

de deficiência com o Código Internacional de Doenças - CID -, se permanente ou

temporária,  bem como a  real  necessidade de  acompanhante  em  suas  atividades

extra-residenciais de acordo com o grau de dependência nas tarefas cotidianas.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  real  necessidade  de  acompanhante  durante  as

atividades externas, a referida cédula de identidade conterá a informação: “direito a

acompanhante”, a fim de garantir a fruição de seus benefícios discriminados nas leis

pertinentes.

Art.  4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias e suplementares, caso necessário.

Art.  5º  -  Para  emissão  do  documento  de  identificação,  o  interessado  deverá

providenciar,  junto  aos  órgãos  designados  pelo  Poder  Executivo,  o  laudo  médico

estipulado no art. 3º e encaminhá-lo ao órgão de identificação, com documento de

identidade atual ou certidão de nascimento.

Art. 6º - Todos os benefícios decorrentes da legislação em vigor que se destinem às

pessoas portadoras de deficiência terão validade mediante a apresentação da cédula

de  identidade  em  concordância  com  esta  lei,  sendo  dispensado  qualquer  outro

documento ou comprovação de deficiência.

§  1º  -  Em  caso  de  deficiência  temporária  expressa  no  laudo,  o  documento  de

identidade de que trata esta lei terá validade de três anos, podendo ser renovado

mediante a apresentação de novo laudo. Se permanente, o prazo é indeterminado.

§ 2º - A partir  da data de vigência desta lei o Poder Executivo deverá garantir a

emissão do novo documento, através de campanhas de divulgação.

Art.  7º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.
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Célio Moreira

Justificação: Sabemos que existem várias leis que prevêem o bem-estar social das

pessoas  portadoras  de  deficiência  -  PPD  -;  porém,  constatamos  que  ainda  há

necessidade de acionar mecanismos capazes de efetivar os direitos assegurados nos

textos legais.

A Organização  das  Nações  Unidas  elaborou  a  Resolução  nº  1.542,  de  1985,

abrangendo todos os direitos da PPD, delegando a cada nação criar mecanismos

legais  para  implantação  das  normas.  No  Brasil,  devemos  reconhecer,  existem

esforços que estão sendo realizados em todos os níveis.

Este projeto visa a garantir o acesso aos direitos e aos benefícios previstos em lei,

para todas as pessoas portadoras de deficiência, sem fazer, com essa identificação,

nenhum tipo de discriminação, e sim estabelecer, segundo critérios médicos e legais,

quem está realmente apto a ser tratado de forma especial, prioritária e estritamente

necessária.

Cabe ressaltar o grande alcance social que este projeto irá trazer, principalmente

porque irá contribuir para a rapidez e a melhoria no atendimento para com as PPDs.

A sociedade, de modo geral, trata a PPD como “pobre coitado”. Precisamos acabar

com essa imagem e incutir o conceito principal da Declaração de Madri que visa a

inserir o deficiente na sociedade como cidadão, com os mesmos direitos humanos e

sociais dos demais cidadãos, como de fato o é, pagador de impostos, consumidor de

produtos e serviços, etc.

Seguindo uma política de inclusão social das minorias, apresentamos este projeto

não apenas para resolver um problema específico da vida social da pessoa portadora

de  deficiência,  mas  também  para  conscientizar  a  sociedade  das  dificuldades

enfrentadas por tais pessoas em seu dia-a-dia.

Desde  já,  conto  o  apoio  de  meus  nobres  pares  à  aprovação  deste  importante

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Leite.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 787/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.394/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.697/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braile em bares,

lanchonetes, motéis, restaurantes e afins do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  da  disp onibilização  de  cardápios

impressos em braile em todos os estabelecimentos que comercializam refeições e

lanches  como  motéis,  hotéis,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  praças  de

alimentação e afins, com intuito de facilitar a consulta de pessoas com deficiência

visual.

Art. 2° - Os cardápios deverão estar expostos em lo cal de fácil acesso para consulta

das  pessoas  com  deficiência  visual,  contendo  o  nome  dos  pratos,  a  relação  de

bebidas e sobremesas e outros produtos oferecidos e seus respectivos preços.

Art.  3°  -  Os  cardápios  em  braile  deverão  conter  os  mesmos  produtos

comercializados  nos  cardápios  à  tinta  e  atualizados  com  os  mesmos  produtos  e

serviços oferecidos por estes últimos.

Art.  4° -  Caberá  ao  órgão  responsável  do  Poder  Exec utivo  estadual  elaborar

orientação normativa para a implementação e a fiscalização desta lei.

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei se realizarão através de dotações

orçamentárias próprias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  A  habitação  e  a  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a

promoção  de  sua  integração  na  vida  comunitária  é  norma  constitucional  e  está

prevista no art. 203, item IV, da Carta Magna.

Nos dias atuais, frequentar um restaurante ou um bar é mais que uma opção de

lazer, é atividade constante para quem trabalha e faz suas refeições fora de casa.

A oferta de um cardápio em braile é um ato de cidadania e respeito às pessoas com

deficiência visual.

A inserção social não se baseia apenas na colocação profissional do cidadão com
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deficiência; é também facilitar sua independência e autonomia, tão necessárias no dia

a dia de qualquer cidadão.

O  cardápio  em  braile  é  muito  útil  para  quem  não  enxerga,  mas  é  igualmente

importante  para  o  estabelecimento  comercial,  pois  promove  o  atendimento  ao

deficiente de forma adequada.

Por outro lado, todo grande empresário sabe que, investir em acessibilidade torna

seu estabelecimento mais rentável, já que, segundo o IBGE, existem hoje no País

aproximadamente 14 milhões de brasileiros com deficiência, sendo 3.500.000 com

deficiência visual.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 936/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.395/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.896/2008)

Cria  o  Gabinete  de  Gestão  de  Crise  da  Epidemia  de  Dengue  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de Dengue, sem

aumento de despesas, com vistas a definir e propor a estratégia e as ações a serem,

com  urgência  necessária,  implementadas  pelos  Governo  do  Estado  e  seus

Municípios. 

Art. 2º - O Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia de Dengue, de que trata esta

lei,  deverá  ser  composto  pelos  representantes  do  governo  do  Estado  e  dos

Municípios e deverá funcionar sob a coordenação do Estado para analisar, discutir,

planejar e propor a melhor estratégia e as ações a serem implementadas, de forma

integrada, para a racionalização e otimização do combate à epidemia de dengue.

Art. 3° - O Gabinete de Gestão de Crise da Epidemia  de Dengue deverá considerar,

no âmbito de suas ações, os seguintes aspectos:

I - as melhores formas de implementar as ações de prevenção, com ênfase nos

seguintes princípios :

a) detecção dos focos de reprodução de vetores;
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b) eliminação dos focos mencionados na alínea “a”;

c) convocação, organização e mobilização de voluntariado para o desempenho das

ações de combate à epidemia;

d) campanhas com vistas à conscientização da população e prevenção;

II - os princípios básicos que devem nortear os diagnósticos sob os aspectos:

a) clínico;

b) laboratorial (exames de sangue);

III - as condutas básicas a serem seguidas no desenvolvimento do tratamento dos

pacientes, definindo-se os procedimentos a serem adotados nos casos de:

a) hidratação;

b) medicação;

c) transfusão de sangue.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: O presente projeto de lei é de suma importância, pois o transmissor da

dengue,  o  “Aedes  aegypti”,  prolifera  dentro  ou  nas  proximidades  de  habitações

(casas, apartamentos, hotéis), em recipientes onde se acumula água limpa (vasos de

plantas, bromélias, pneus velhos, cisternas etc.).  O “Aedes aegypti”  também pode

transmitir a febre amarela.

A epidemia de dengue ocorrida no fim do ano passado e no início de 2008, que

causou tantas vítimas, até mesmo de morte, não pode se repetir, estando a exigir

enérgicas  e  competentes  providências  do  Poder  Público,  sobretudo  com  a

aproximação  do  verão  ,  ocasião  em  que  se  formarão  as  condições  climáticas

favoráveis à disseminação dos vetores causadores da doença. É, portanto, urgente

que se tomem todas as medidas necessárias à eficiente e eficaz prevenção e ao

combate da epidemia.

Essas  medidas  devem  ter  o  máximo  de  racionalidade,  de  modo  a  garantir  o

sucesso das ações de governo, juntamente com as dos Municípios, evitando ações

isoladas e integrando todas as medidas a serem implementadas pelo governo do

Estado e pelos diversos Municípios que o integram.
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É com esse objetivo que este projeto de lei propõe a criação do Gabinete de Gestão

de Crise da Epidemia de Dengue para, sob coordenação do Estado e com a urgência

que a questão requer, analisar, planejar e propor a melhor estratégia e todas as ações

integradas para a racionalização e a otimização de ações de prevenção e combate à

epidemia de dengue.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 1.396/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.830/2010)

Estabelece  política  e  normas  para  cobrança  de  multa  via  fatura  de  serviços

telefônicos,  por  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  relacionadas  a  ocorrências  policiais,

incêndios e resgates.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O responsável pelo acionamento indevido d os serviços de atendimento a

emergências  relacionadas  a  ocorrências  policiais,  incêndios  e  resgates  deverá

ressarcir o Estado, via fatura de serviços telefônicos da linha utilizada na chamada

identificada, as despesas relacionadas ao deslocamento de unidades.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se acionamento  indevido

aquele que se realiza com má-fé ou que não tenha como objetivo o atendimento de

situação real. 

Art. 2° - Deverão os órgãos públicos responsáveis p ela prestação dos serviços de

atendimento a emergências citados divulgar  tabelas de custos de seus serviços e

adotar medidas administrativas e operacionais junto às operadoras de serviços de

telefonia  para  a  identificação dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  a  posterior

cobrança de multa nas faturas de linhas móveis e fixas.

Art.  3° -  Os  arts.  1° e  2° têm  como  objetivo  a  cobe rtura  das  despesas  com

acionamentos indevidos e a manutenção da capacidade de resposta emergencial dos

serviços  disponibilizados  à  população,  devendo  os  recursos  captados  serem
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repassados pelas operadoras à Secretaria de Estado de Fazenda ou conforme sua

orientação, com destinação vinculada aos serviços de atendimento a emergências

envolvidos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Sendo de suma importância os serviços de atendimento emergencial,

exige-se um certo planejamento e a disponibilidade de meios suficientes ao imediato

enfrentamento da demanda. O frequente acionamento indevido desses serviços, de

modo  irresponsável,  muitas  vezes  associado  a  trotes  e  brincadeiras,  provoca  o

deslocamento desnecessário de recursos humanos e materiais, no qual se despende

tempo,  que  poderia  ser  empregado  para  salvar  pessoas  em  casos  reais  de

emergência.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 439/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.397/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.461/2009)

Dispõe sobre  a qualidade dos comprovantes de pagamento emitidos em caixas

eletrônicos de bancos estabelecidos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os bancos estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam obrigados a

alterar a qualidade do papel de impressão de comprovantes de pagamento emitidos

em  seus  caixas  eletrônicos,  para  que  sejam  utilizados  como  demonstrativos  de

pagamento de contas de consumo, de impostos e outras comprovações necessárias

ao consumidor

Parágrafo único - Os comprovantes de pagamento emitidos nos caixas eletrônicos

mencionados no art. 1º deverão conter as especificações das contas de consumo,

dos impostos e outras comprovações necessárias ao consumidor.

Art. 2º - Os bancos 1º terão o prazo de cento e oitenta dias para se adaptar às

novas determinações, a contar da data de publicação desta lei.
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Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação:  Este  projeto  de  lei  é  de  suma importância,  pois  visa  à  defesa  do

consumidor de serviços bancários prestados no recinto das agências.

Com a inovação nos bancos do País, hoje o consumidor tem a facilidade de pagar

suas contas em qualquer caixa eletrônico, utilizando o código de barras, ou mesmo

pelo  sistema  interligado.  Porém,  o  papel  emitido  pelos  bancos  (papel  impresso

extraído do caixa,  com número do código de barras, data e valor  do pagamento)

conserva as informações impressas apenas por um breve período, não superior  a

seis meses.

Sendo  assim,  caso  alguma empresa  resolva  cobrar  o  pagamento  já  quitado,  o

consumidor poderá não ter esses dados assegurados pelo documento impresso, o

que representará dor de cabeça para consumidores e fornecedores e trabalho extra

para  comprovar  esse  pagamento  entre  bancos,  empresas,  principalmente  para  o

Poder  Judiciário,  que  tem  como  um  dos  principais  princípios  o  da  economia

processual,  ou  seja,  o  fato  prejudicará  todos  os  envolvidos  nessa  comprovação

desnecessária.

Reza o art. 24 da Constituição Federal: “Art. 24 - Compete à União, aos Estados e

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

O  Código  Tributário  Nacional,  Lei  nº  5.172,  de  25/10/66  vigente  em  nosso

ordenamento jurídico, regulamenta a prescrição de créditos tributários:

“Art. 174 - A ação de cobrança de créditos tributários prescreve em 5 (cinco) anos

contados da data da sua constituição definitiva.”

Nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/9/90, não exatamente
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trata do comprovante de pagamento, e sim, do tempo de decadência para requerer a

reparação, no caso em questão, das empresas, como disposto no artigo: 

“Art. 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Tal  propositura  tem  a  finalidade,  portanto,  não  só  de  buscar  a  proteção  ao

consumidor,  como  também  a  aplicação  do  interesse  público  pelo  princípio  da

economia  processual  nos  processos  Judiciais  e  extrajudiciais,  que norteia  toda a

administração pública.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 851/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.398/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.055/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Escola de Esportes Visão da Vida, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola de Esportes Visão

da Vida, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

André Quintão

Justificação:  A  Associação  Escola  de  Esportes  Visão  da  Vida,  com  sede  no

Município  de Belo Horizonte,  é uma instituição beneficente  e filantrópica sem fins

lucrativos  e sem caráter  religioso.  Tem por  finalidade o atendimento a  crianças e

adolescentes,  proporcionando-lhes,  através  da  prática  de  esportes,  assistência

pedagógica, psicológica e de saúde em geral.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se formalmente

instruído, conforme as exigências contidas na Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.
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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 1.399/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.606/2010)

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

privadas  de  educação  básica  e  pelas  instituições  públicas  e  privadas  de  ensino

superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  vedada  às  escolas  privadas  de  educação  básica  e  às  instituições

públicas e privadas de ensino superior a cobrança de taxa para a expedição e registro

de diploma.

Parágrafo  único  –  É  ressalvada a  cobrança de despesas  para  a  confecção de

diplomas  cuja  impressão,  a  pedido  do  aluno,  necessite  de  recursos  gráficos

especiais.

Art. 2º – O inciso I do art. 3º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

I – as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem a que se

refere  o  art.  1º  e  as  multas  advindas  do  descumprimento  dessas  condenações,

ressalvadas as multas advindas da cobrança de taxa para a expedição e registro de

diploma, que reverterão ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FIA;”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Comissão de Participação Popular

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.169/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.400/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.945/2009)

Declara de utilidade pública a entidade Spasso - Escola Popular de Circo, 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 Spasso - Escola Popular de

Circo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

André Quintão

Justificação:  A Spasso -  Escola Popular de Circo é entidade sem fins lucrativos

constituída em 20/6/2000. Funciona na Av. Francisco Sá,  16,  no Bairro Prado,  no

Município de Belo Horizonte.

Tem por finalidade difundir e pesquisar a arte do circo, atuando na área social, na

produção  cultural,  educacional  e  de  formação,  documentação  e  entretenimento,

acolhendo crianças e adolescentes em situação de risco social e estimulando o pleno

exercício da cidadania.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares 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 1.401/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.157/2010)

Dispõe sobre o uso de selo higiênico nas latas de bebidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As latas de bebidas comercializadas no Estado deverão ter selo higiênico

na superfície onde o consumidor tenha contato bucal com a lata.

Parágrafo único -  Entende-se  como “selo  higiênico”  o  lacre  ou  película  feita  de

material  que tenha propriedade isolante de agentes contaminadores,  orgânicos ou

não, da superfície da lata elaborado para contato bucal do consumidor.

Art.  2º  -  A falta  de  observação  dessa  lei  acarretará  a  penalidade  de  multa  ou

suspensão da comercialização do produto, em caso de reincidência.

Art. 3º - Em caso de comercialização de bebidas industrializadas fora do território

do Estado, as quais não têm o selo higiênico, a responsabilidade pela sua colocação
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é das empresas distribuidoras, que deverão tomar as precauções de higienização e

esterilização das latas antes da colocação do selo.

Art. 4º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art.  5º  -  Esta  lei  entrará  em  vigor  no  prazo  de  noventa  dias  após  a  sua

promulgação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: São frequentes os casos de intoxicação e de lesões bucais e labiais de

consumidores que tenham ingerido bebidas em latas, sejam elas de aço, sejam de

alumínio. É que, por mais que as indústrias tenham procedimentos de higienização e

esterilização das latas, é cediço que os fardos contendo as latas ficam armazenados

em depósitos  nas distribuidoras e no comércio em geral,  sujeitos  ao contato com

animais, fungos e até mesmo material inorgânico tóxico. Até mesmo nas gôndolas e

expositores podem sofrer contato com esses agentes.

O polêmico selo higiênico, que motivou uma batalha comercial entre fabricantes de

bebidas,  apesar  de  ainda  não  ser  o  ideal,  é  o  meio  mais  eficaz,  para  evitar  a

contaminação do consumidor, que adquire o produto sem saber por onde ele passou

antes de chegar às suas mãos. Eventual contato por agentes contaminadores ficará

retido no lacre, preservando o contato direto com a boca do consumidor. O ideal seria

uma  política  consistente  da  vigilância  sanitária  nos  armazéns  e  depósitos  das

empresas  que  comercializam  essas  bebidas,  mas  enquanto  isso  não  ocorre,

podemos reduzir consideravelmente os casos de intoxicação e lesões com a adoção

desse selo. Por fim, não é demais lembrar os reflexos nas políticas de saúde pública

com a diminuição desses casos de contaminação.

Sendo  assim,  e  considerando  ainda  que  algumas  indústrias  voluntariamente

adotam essa prática, é que colocamos esta proposição para análise e aprovação de

nossos pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.015/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.402/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 340/2007)

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. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de:

I - .............................................................

XVIII - Veículo não adaptado, de propriedade de representante legal de deficiente e

usado para transporte deste, nos casos de incapacidade física ou mental ou por não

ter atingido a idade mínima para habilitação, excluído o acessório opcional que não

seja equipamento original do veículo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Entre os deficientes físicos e mentais, há os que são privados de terem

uma vida totalmente independente, necessitando de ajuda e dos cuidados de outras

pessoas, sendo que, na maioria das vezes, por força da lei ou decisão judicial, os

seus próprios pais tornam-se os responsáveis legais.

Isto posto, a isenção deve ser estendida aos deficientes que, dada a particularidade

de sua deficiência, jamais poderão ser proprietários de veículos. O mesmo ocorre

quando  o  portador  de  necessidades  especiais  é  criança  ou  adolescente  e  os

encargos recaem sobre seu representante legal. Na atualidade, a lei beneficia apenas

aqueles  cuja  deficiência  permite que seja proprietário  de  veículo,  necessitando-se

prementemente  que  os  representantes  legais  também  façam  jus  à  isenção  do

imposto, que irá beneficiar exclusivamente os deficientes.

- 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 1.403/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.158/2010)

Obriga todas as empresas que tiverem páginas na internet a informar o número do

CNPJ e o endereço da sede principal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°- As empresas que tiverem página na internet  deverão informar o número do

CNPJ e o endereço da sede principal.

Parágrafo único - Os dados previstos no “caput” deverão estar situados na página

de acesso do “site” da empresa, em local visível e com caracteres equivalentes a 1/4

(um quarto) dos maiores utilizados.

Art. 2° - O descumprimento no disposto nesta lei en sejará o pagamento de multa no

valor de 100 a 1.000 Ufemgs (cem a mil Unidades Fiscal do Estado de Minas Gerais),

graduada de acordo com a natureza e gravidade da infração e a condição econômica

da empresa.

Paragrafo  único  -  A autoridade  competente  notificará  a  empresa,  por  meio  de

procedimento administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

para que proceda à adequação de sua página nos termos desta lei no prazo de dez

dias,  sob  pena  de  retirada  de  sua  pesquisa  da  internet,  ficando  vedada  sua

reinserção até o cumprimento, da lei, sem prejuízo do pagamento da multa.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 4° - Esta entra em vigor na data de sua public ação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Justifica-se  plenamente  nossa  solicitação,  tendo  em  vista  que  a

internet tem se revelado uma excelente ferramenta para a publicação das empresas

que  vendem  produtos  e  serviços,  pois  funciona  como  uma  enorme  vitrine,

possibilitando  aos  produtos  anunciados  em  qualquer  lugar  do  Brasil  serem

visualizados em tempo real.

Contudo, para que os usuários dessa rede tenham segurança e possam conhecer

os fornecedores, é necessário que sejam divulgados dados sobre a empresa no seu

“site” na internet.
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Como não são todas as empresas que fornecem esses dados e não há legislação

sobre a questão,  este projeto de lei  tem por  escopo dar  maior  transparência  aos

consumidores quanto às empresas que tem páginas na internet, visto que o cadastro

das pessoas jurídicas e o seu endereço são dados informativos essenciais para que

seja estabelecida, de forma transparente, a relação de consumo.

Pelo exposto é que apresento este projeto de lei, que certamente encontrará apoio

nos nobres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.118/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.404/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 534/2007)

Modifica a Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a proteção, o

auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescido dos

seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 3º - (...)

VII - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos de lesões ou

seqüelas decorrentes de agressão comprovada mediante apresentação do Boletim de

Ocorrência policial;

VIII - oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.”.

Art. 2º - O inciso II do art. 4º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

II - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que discrimine o tipo

e a forma de violência, e manutenção de banco de dados atualizado.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição, ao modificar a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe
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sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá

outras  providências,  enseja  às  pessoas  amparadas  pela  citada  norma  o  acesso

gratuito à cirurgia plástica reparadora, nas condições que estabelece.

De igual modo, inclui os serviços de assistência social e psicológica entre as ações

de assistência do Estado às vítimas, humanizando o atendimento a quantos se vêem

abalados pela situação adversa de agressão nos mais diversos níveis.

Com a assistência que a proposição busca implementar, espera-se que o indivíduo

e a família, em seu sentido amplo, sintam-se efetivamente amparados e protegidos

pelo Estado, que assim cumpre o comando essencial de sua concepção.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação a esta proposição.

-  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 1.405/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.011/2009)

Dispõe  sobre  normas  de  proteção  e  segurança  dos  consumidores  nos

estacionamentos  públicos  e  privados  e  diante  dos  fornecedores  de  serviços  de

manobra e guarda de veículos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de

manobra e guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado, deverão,

ao recepcionar o veículo do consumidor:

I - emitir comprovante de entrega do veículo contendo, entre outros:

a) preço da tarifa;

b) identificação do modelo e da placa do veículo;

c) prazo de tolerância;

d) horário de funcionamento do estabelecimento;

e) nome e endereço da empresa responsável pelo serviço;

f) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -; e

g) dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;

II - discriminar seu estado de conservação, seus acessórios e os itens internos que
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estão no veículo ou dele fazem parte, sempre sob a supervisão do condutor; 

III - fornecer recibo de pagamento e nota fiscal;

IV - manter relógios de controle de entrada e saída visíveis ao consumidor.

Art. 2º - Fica vedada aos estabelecimentos descritos no “caput” do art. 1º a fixação

de placas indicativas que atenuem ou excluam qualquer responsabilidade destes em

relação ao veículo ou aos objetos que dele fazem parte ou que foram deixados em

seu interior.

Art.  3° -  A infração às disposições desta lei  acarr etará ao responsável  infrator a

imposição de pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de

reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a legislação culminar.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art.  5º  -  Esta  lei  deverá  ser  regulamentada  pelo  Poder  Executivo  no  prazo  de

noventa dias, a contar de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo primordial deste projeto é o de criar regras básicas para os

estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e

guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado. Estes, ao recepcionar

o veículo do consumidor, deverão adotar medidas que irão aumentar a segurança e

melhorar a prestação de serviços.

Entre as medidas propostas, destacam-se a indicação, no comprovante de entrega

do veículo, do preço da tarifa – trazendo mais transparência ao negócio - e do dia e

horário  do  recebimento  e  da  entrega  do  veículo.  Para  também  evitar  brigas

intermináveis  na  Justiça,  reduzindo  as  demandas  que  buscam  a  prestação

jurisdicional,  os  estabelecimentos  descritos  nessa  lei  deverão  discriminar  os

acessórios e os itens internos que estão no veículo ou dele fazem parte. 

Oportuno esclarecer que as regras aqui estabelecidas visam trazer benefícios para

os dois lados do negócio, pois, de outra maneira, caberia aos estacionamentos, em

uma eventual  ação na Justiça,  provar  que,  por  exemplo,  não havia  um  rádio  ou

qualquer outro equipamento sofisticado dentro do veículo. Cumpre destacar que, do
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ponto de vista deste parlamentar, a regra mais importante introduzida neste projeto de

lei  é  a  proibição  de  fixação  de  placas  indicativas  que  designem  não  ser  de

responsabilidade dos estacionamentos os objetos deixados no interior dos veículos.

Atualmente  as  principais  reclamações  dos  consumidores  no  que  diz  respeito  à

prestação de serviços pelos estacionamentos são batidas, roubos de carro e furtos de

objetos no interior dos veículos. Não podemos mais tolerar a existência de cláusulas

abusivas que excluam ou atenuem a responsabilidade do fornecedor. 

Considerando a relevância desta matéria,  submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.036/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.406/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.081/2009)

Dispõe sobre a fixação de cartazes e placas que informam os consumidores sobre

desconto na antecipação de pagamento de dívida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam

com  financiamento,  crediário,  empréstimos  ou  outras  operações  congêneres

obrigados a afixar no interior de seus estabelecimentos placa ou cartaz informativo

sobre o direito do consumidor que antecipar o seu débito, de ter redução proporcional

dos juros e de demais acréscimos.

Parágrafo único - A placa ou o cartaz deverão conter os seguintes dizeres: “Nos

termos do art. 52, § 2º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código

de Defesa do Consumidor, fica assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do

débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e dos demais

acréscimos”.

Art. 2º - As placas ou os cartazes de que trata o art. 1º deverão ser afixados dentro

das  instituições  financeiras  e  dos  demais  estabelecimentos  que  operam  com

financiamento, crédito, empréstimos ou outras operações, em local visível ao público,

para  que possa ser  lido  a  distância,  ficando obrigadas  as  referidas instituições a

confeccionar a placa ou o cartaz.
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Art. 3° - Após a regulamentação desta lei, as insti tuições de que trata o art. 1º terão

o prazo de 30 dias para a colocação de placa ou cartaz.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  O  projeto  em  tela  visa  à  efetivação  do  direito  constitucional  à

informação, e não à simples reprodução, pela via administrativa, de lei federal. Não

há como negar que a divulgação dessa prerrogativa legal trará resultados positivos

para o interesse público, em razão de seu caráter pedagógico.

O Código de  Defesa  do  Consumidor  dispõe,  em  seu art.  52,  §  2º,  que todo o

consumidor que optar pelo pagamento antecipado da dívida, total ou parcialmente,

terá  garantida  a  redução  proporcional  dos  juros  e  dos  demais  acréscimos  que

incidiriam sobre essa dívida.

Com a aprovação deste projeto, ficam os estabelecimentos mencionados obrigados

a afixar placas ou cartazes informativos esclarecendo o direito do consumidor que, ao

antecipar o seu débito, tem direito à redução proporcional dos juros e dos demais

acréscimos pelas instituições financeiras e por outros estabelecimentos que operem

com  financiamento,  crediário,  empréstimos  ou  outras  operações  financeiras  do

gênero, no Estado de Minas Gerais.

Necessário se faz este projeto, pois a maioria dos consumidores desconhece esse

direito, tampouco as empresas se preocupam em divulgá-los. 

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.065/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.407/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 721/2007)

Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 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. 1° - O art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:
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“Art. 3° - (...)

XIX - veículos automotores terrestres com mais de 15 (quinze) anos de fabricação.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro do exercício financeiro seg uinte. 

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: A isenção do IPVA para veículos automotores terrestres com mais de

15  anos  de  fabricação  justifica-se,  sobretudo,  pelo  elevado  custo  operacional  da

cobrança do tributo, que, muitas vezes, é superior à própria arrecadação, haja vista

que o montante devido é calculado com base no valor venal do veículo. 

Ademais,  a  proposição  que  ora  se  apresenta  coaduna-se  com  o  princípio

constitucional da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, § 1°, da Constituição

Federal, pelo qual se estabelece que os impostos terão, sempre que possível, caráter

pessoal  e  serão  graduados  segundo  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,

facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses

objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o

patrimônio do contribuinte. Sabidamente, em regra, é bastante reduzida a capacidade

econômica dos contribuintes proprietários de veículos terrestres que tenham mais de

15 anos de fabricação, justificando-se, assim, a isenção proposta.

Lembre-se, ainda, que a isenção do pagamento do IPVA para veículos automotores

terrestres  com mais  de  10 anos de fabricação integra a  legislação do Estado de

Pernambuco; em São Paulo, disposição análoga aplica-se àqueles que tenham mais

de 20 anos de fabricação; nos Estados de Goiás e do Rio de Janeiro,  a referida

isenção é concedida aos veículos com mais de 15 anos de fabricação; e em Minas

Gerais,  tal  benefício  esteve contemplado  na  revogada  Lei  nº  9.119,  de  27/12/85,

alterada pela Lei n° 11.508, de 27/6/94.

Por fim, cumpre destacar que semelhante proposição legislativa, o Projeto de Lei n°

904/2000,  do  Deputado  Estadual  Paulo  Piau,  recebera  parecer  favorável  da

Comissão de Constituição e Justiça desta Casa durante a sua tramitação. 

Diante do exposto, frente à importância da matéria aludida, contamos com o apoio

de todos os nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 473/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.044/2007)

Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 1º - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do usuário dos

serviços públicos prestados pelo Estado.

§ 1º - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se aos

serviços públicos prestados:

a) pela administração pública direta, indireta e fundacional;

b) pelos órgãos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Poder

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, quando no desempenho de

função administrativa;

c)  por particular,  mediante concessão,  permissão, autorização ou qualquer outra

forma de delegação por ato administrativo, contrato, convênio, termo de parceria ou

instrumento similar.

§  2º  -  Esta lei  se aplica  aos  particulares  somente  no  que concerne ao serviço

público delegado nas formas previstas na alínea “c”, do parágrafo anterior.

Art. 2º - Anualmente o Poder Executivo deverá publicar e divulgar quadro geral dos

serviços  públicos  prestados pelos  órgãos  e  Poderes  do  Estado,  especificando  os

órgãos ou as entidades públicas e privadas responsáveis por sua realização.

Capítulo II

Dos Direitos dos Usuários

Seção I

Dos Direitos Básicos 

Art. 3º - São direitos básicos do usuário dos serviços públicos:
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I - a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço;

III - o controle adequado do serviço público.

Seção II

Do Direito à Informação 

Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

I - o horário de funcionamento das unidades administrativas;

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do responsável pelo atendimento ao público;

III  -  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;

IV -  a autoridade ou o  órgão encarregado de receber  queixas,  reclamações ou

sugestões;

V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado;

VI  -  as  decisões  proferidas  e  respectiva  motivação,  até  mesmo  opiniões

divergentes, constantes de processo administrativo em que figure como interessado.

§ 1º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo

previstas na Constituição da República.

§ 2º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa, que

devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial, somente serão feitos

a  partir  do  dia  em  que  o  respectivo  processo  estiver  disponível  para  vista  do

interessado, na repartição competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação previsto no art. 4º, o prestador de

serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por meio eletrônico;

II - informação computadorizada, sempre que possível;

III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço;

IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes, inclusive mediante

divulgação pelas redes públicas de comunicação;

V - programa de informações, integrante do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário

de Serviços Públicos - SIMIDE -, a que se refere o art. 15;
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VI  -  minutas  de  contratos-padrão  redigidas  em  termos  claros,  com  caracteres

ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;

VII  -  sistemas de comunicação visual  adequados,  com a utilização de cartazes,

indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de outros, na forma prevista

pela Lei nº 11.751, de 16/1/95;

VIII  -  informações  relativas  à  composição  das  taxas  e  tarifas  cobradas  pela

prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança por

meio  de  documento  contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da

extensão do serviço prestado;

IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações quanto a gastos,

licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e maior controle da

utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte.

Seção III

Do Direito à Qualidade do Serviço 

Art. 6º - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa qualidade.

Art. 7º - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e prestadores

de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas,

doentes e deficientes físicos;

III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;

IV - racionalização na prestação de serviços;

V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações,

restrições e sanções não previstas em lei;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII  -  fixação  e  observância  de  horário  e  normas  compatíveis  com  o  bom

atendimento do usuário;

VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários;

IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais

apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em

caso de dúvida de autenticidade;
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X -  manutenção de instalações  limpas,  sinalizadas,  acessíveis  e  adequadas ao

serviço ou atendimento;

XI - observância dos códigos de ética aplicáveis às várias categorias de agentes

públicos.

Parágrafo  único  -  O  planejamento  e  o  desenvolvimento  de  programas  de

capacitação  gerencial  e  tecnológica,  na  área  de  recursos  humanos,  aliados  à

utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço

público.

Seção IV

Do Direito ao Controle Adequado do Serviço Público

Art. 8º - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço público.

§ 1º - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão instituídas em

todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no Estado:

a) Ouvidorias;

b) Comissões de Ética.

§ 2º - Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto a delegação, a

qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta lei, cláusulas ou condições

específicas que assegurem a aplicação do disposto no § 1º deste artigo.

Art. 9º - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, reclamações e

denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, até mesmo à Comissão de

Ética, visando à:

I - melhoria dos serviços públicos;

II  -  correção de erros,  omissões,  desvios  ou  abusos  na prestação dos serviços

públicos;

III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;

IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;

V - proteção dos direitos dos usuários;

VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.

Parágrafo  único  -  As  Ouvidorias  apresentarão  à  autoridade  superior,  que

encaminhará  ao  Governador  do  Estado,  relatório  semestral  de  suas  atividades,
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acompanhado de sugestões para o aprimoramento do serviço público.

Art.  10  -  Cabe  às  Comissões  de  Ética  conhecer  das  consultas,  denúncias  e

representações formuladas contra o servidor público, por infringência a princípio ou

norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis.

Art.  11  -  As  Comissões  de  Ética  e  as  Ouvidorias  serão  compostas  por

representantes dos servidores públicos eleitos por eles diretamente.

Capítulo III

Do Processo Administrativo

Seção I

Disposições Gerais 

Art. 12 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus

agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for o caso, ao

poder público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de

dolo ou culpa.

Art. 13 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta

lei obedecerá ao disposto na Lei nº 14.184/2002.

Capítulo IV

Das Sanções

Art.  14 -  A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções

previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e

nos  regulamentos  das  entidades  da  administração  indireta  e  fundacional,  sem

prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou penal.

Parágrafo único - Para as entidades particulares delegatárias de serviço público, a

qualquer  título,  as  sanções  aplicáveis  são  as  previstas  nos  respectivos  atos  de

delegação, com base na legislação vigente.

Capítulo V

Do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – SIMIDE 

Art. 15 – O Poder Executivo deverá instituir o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário

de Serviços Públicos – SIMIDE -, que terá por objetivo criar e assegurar:

I - canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e os usuários, a

fim  de  aferir  o  grau  de  satisfação  destes  últimos  e  estimular  a  apresentação  de

sugestões;
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II - programa integral de informação para assegurar ao usuário o acompanhamento

e a fiscalização do serviço público;

III - programa de qualidade adequado que garanta os direitos do usuário;

IV - programa de educação do usuário, compreendendo a elaboração de manuais

informativos dos seus direitos, dos procedimentos disponíveis para o seu exercício e

dos órgãos e endereços para apresentação de queixas e sugestões;

V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VI  -  mecanismos  alternativos  e  informais  de  solução  de  conflitos,  inclusive

contemplando  formas  de  liquidação  de  obrigações  decorrentes  de  danos  na

prestação de serviços públicos;

VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos representativos

de classes ou categorias profissionais para defesa dos associados;

VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;

IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados.

§  1º  -  Os  dados  colhidos  pelo  canal  de  comunicações  serão  utilizados  na

realimentação do programa de informações, com o objetivo  de tornar  os  serviços

mais próximos da expectativa dos usuários.

§ 2º - O Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SIMIDE -

divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os quais houve reclamações

em  relação  à  sua  eficiência,  indicando,  a  seguir,  os  resultados  dos  respectivos

processos.

Art. 16 - Integram o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos –

SIMIDE -:

I - as Ouvidorias;

II - as Comissões de Ética;

III  -  uma Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do

Estado de Minas Gerais,  com representação dos usuários, que terá por finalidade

sistematizar  e  controlar  todas as informações relativas aos serviços especificados

nesta lei, facilitando o acesso aos dados colhidos;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de qualidade do

serviço público.
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Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos -

SIMIDE - atuará de forma integrada com entidades representativas da sociedade civil.

Capítulo VI

Das Disposições Transitórias

Art. 16 - As Comissões de Ética e as Ouvidorias terão sua composição definida em

atos  regulamentadores  a  serem  baixados,  em  suas  respectivas  esferas

administrativas,  pelos  Chefes  do  Executivo  e  do  Ministério  Público,  no  prazo  de

sessenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 17 - Até que seja instituída a Comissão de Centralização das Informações dos

Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, suas atribuições serão exercidas pela

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Art. 18 - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos prestados pelo

Estado deverá ser feita no prazo de noventa dias contados da vigência desta lei.

Art. 19 - A implantação do programa de avaliação do serviço público será imediata,

devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de seis meses contados da

vigência desta lei.

Art. 20 - Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposição tem por inspiração a Lei nº 10.294, de 20/4/99, que foi

sancionada pelo Governador Mário Covas, atendendo a uma antiga reivindicação de

toda a população do Estado de São Paulo.

Ocorre que o problema verificado em São Paulo também é observado no Estado de

Minas Gerais: o cidadão é vítima do mau atendimento e do descaso daqueles que

estão incumbidos da prestação de serviços públicos.

Nossa intenção não é esgotar nesta proposição todos os mecanismos que a lei

deveria apresentar para proteger o cidadão que se utiliza de serviços prestados pelo

Estado. Ao contrário, nossa proposta espera estimular o debate nesta Casa acerca de

urgente necessidade de elaborarmos uma legislação que, a exemplo do Código de

Proteção e  Defesa do Consumidor  e  dos  Procons,  permita uma real  proteção ao
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cidadão brasileiro junto aos serviços prestados pelo Estado ou pelos particulares em

regime  de  delegação.  Ademais,  é  um  mecanismo  que  permite  aos  governantes

avaliar e acompanhar as políticas públicas implementadas em sua gestão. 

Um dos projetos estruturadores do Programa Geraes, proposto pelo Governador

Aécio Neves no Plano Plurianual de Ação Governamental é o Choque de Gestão, que

propõe, entre outras medidas, a construção do Centro Administrativo do Estado e

mecanismos de modernização administrativa. Neste contexto, nossa proposta casa-

se perfeitamente com as propostas de modificações no serviço público, ao instituir o

Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – SIMIDE. 

Buscamos, portanto, instrumentalizar o cidadão que se dirige ao serviço público e

não  encontra  a  resposta  adequada.  São  denúncias  que  morrem  nas  gavetas,

sugestões que não são encaminhadas, repartições e serviços públicos praticamente

desativados, excessiva burocracia, desinformação e processos parados na justiça. 

Acreditamos  que a  tramitação desta  proposição nas comissões temáticas  desta

Casa  irá,  indubitavelmente,  enriquecer  sobremaneira  as  sugestões  que  ora

apresentamos, levando-nos a aprovar, com a brevidade que a questão exige, uma

moderna lei de proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos prestados pelo

Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 869/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.409/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 893/2007)

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular  do ensino fundamental da disciplina

Noções Básicas de Legislação de Trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam obrigadas as escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual  de  Educação  a  incluir,  na  grade  curricular  do  ensino  fundamental,  a

disciplina Noções Básicas de Legislação de Trânsito.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será regulamentada pelos

órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação.
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Art. 3º - Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que trata esta lei,

quando o aluno der início ao processo de habilitação de condutor.

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, 28 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Analisando  o  enorme  número  de  acidentes  com  veículos  e

atropelamentos ocorridos nas ruas de nossas cidades, podemos constatar que, em

sua grande maioria,  decorrem da falta  de  atenção e  orientação dos  motoristas  e

pedestres. Daí a preocupação em levar noções básicas de legislação de trânsito ao

âmbito escolar, para que nossos jovens, desde cedo, possam ter uma relação mais

próxima  com  seus  direitos  e  deveres  como  pedestres  e  futuros  condutores  de

veículos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O objetivo desta proposição, além de tentar evitar o grande número de acidentes

por meio de uma boa educação no trânsito, visa garantir aos jovens que almejam a

Carteira  Nacional  de  Habilitação,  um  custo  menor,  por  conseqüência  do

reconhecimento da disciplina pelo Detran-MG.

Considerando a relevância desta matéria,  submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.013/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.410/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.131/2009)

Disciplina a gestão de pneus e seus resíduos no âmbito do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  disciplina  a  gestão  de  pneus  e  seus  resíduos  no  Estado,  de

conformidade com as seguintes diretrizes:

I  -  a  adequação  dos  níveis  de  produção  ao  uso  racional  e  ecologicamente

equilibrado dos pneus e à prevenção de um volume excessivo de resíduos;
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II - a promoção da reforma e da valorização, dentre outras formas de destinação

adequada dos resíduos;

III - a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes nos processos

de produção, comercialização e consumo de pneus e de valorização dos resíduos.

Parágrafo  único  -  Inclui-se  no  âmbito  de  aplicação  desta  lei  toda  operação  de

compra e venda de pneus realizada no território do Estado, assim como todo depósito

ou valorização de resíduos efetuados na mesma área.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha

e materiais de reforço utilizados para rodagem de veículos;

II  -  pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob

qualquer forma, enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa

Externa Comum - TEC -;

III - pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a alguma

espécie de processo industrial com o propósito específico de aumentar sua vida útil

de rodagem, tais como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-se,

para efeitos de importação, no código 4012.10 da TEC;

IV - resíduos-pneus ou resíduos: o pneu usado ou inservível ou os fragmentos que

destes se despreenderem, considerando-se como:

a)  pneu ou pneumático  usado:  qualquer  pneu  de que o  respectivo  detentor  se

desfaça ou tenha a intenção ou a obrigação de se desfazer;

b) pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de

reforma que permita condição de rodagem adicional;

V - produtor: qualquer pessoa física ou jurídica que fabrica, importa ou introduza

pneus novos ou de segunda mão no mercado, incluindo as que fabriquem, importem

ou comercializem veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VI  -  distribuidor:  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  que  comercialize  pneus  ou

veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VII - reforma: qualquer operação que tenha por fim aumentar a vida útil de rodagem

de  pneus  em  meios  de  transporte,  tais  como  recapagem,  recauchutagem  ou

remoldagem;
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VIII - valorização: operação que tenha por fim dar ao pneu uso diverso daquele para

o qual o mesmo foi originalmente produzido, tais como:

a) reciclagem;

b) conversão em fonte de energia;

c) utilização em obras de construção civil; 

d)  utilização  como  recifes  artificiais  para  criação  de  peixes,  proteção  de

embarcações, quebra-mar, obstáculos para trânsito, entre usos similares;

IX - reciclagem: o processamento de pneus usados para qualquer fim, que não o

inicial,  especialmente como matéria-prima,  excluída a sua conversão em fonte  de

energia;

X - destinação final inadequada: a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos

ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, assim como a queima a céu aberto;

XI - sistema de gestão de resíduos, devidamente licenciado pelo Poder Executivo,

por meio do órgão competente, para coleta, transporte, armazenamento e reforma de

pneus usados e valorização de resíduos-pneus.

Art. 3º - Os prazos para coleta e destinação final adequada de resíduos-pneus são

os seguintes:

I - a partir de 1º de janeiro de 2011, dar-se-á destinação final adequada a um pneu

usado ou inservível, para cada dois pneus novos colocados no mercado, inclusive os

que acompanharem os veículos importados;

II - a partir de 1º de janeiro de 2012:

a) dar-se-á destinação final adequada a um pneu usado ou inservível, para cada

pneu  novo  colocado  no  mercado,  inclusive  os  que  acompanharem  os  veículos

importados;

b) dar-se-á destinação final adequada a cinco pneus usados ou inservíveis, para

cada quatro pneus reformados importados de qualquer tipo; 

c) no mínimo 10% (dez por cento) do resíduo-pneu coletado nos termos das alíneas

anteriores passará por reforma e no mínimo 20% (vinte por cento), por valorização;

III - a partir de 1º de janeiro de 2013:

a) dar-se-á destinação final adequada para cada quatro pneus novos colocados no

mercado,  inclusive  os  que  acompanharem  os  veículos  importados,  dar-se-á

destinação final a cinco pneus inservíveis;
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b) dar-se-á destinação final adequada a quatro pneus inservíveis para cada três

pneus reformados importados de qualquer tipo; 

c) no mínimo 15% (quinze por cento) dos resíduos-pneus coletados nos termos das

alíneas anteriores passará por reforma e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), por

valorização;

IV - a partir de 1º de janeiro de 2014 no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do

resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por reforma e no mínimo 40%

(quarenta por cento), por valorização;

V - a partir de 1º de janeiro de 2015 no mínimo 55% (cinqüenta e cinco por cento)

do resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização;

VI - a partir de 1º de janeiro de 2016 no mínimo 70% (setenta por cento) do resíduo-

pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização.

Parágrafo  único  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  aos  pneumáticos

exportados ou àqueles que equiparem veículos destinados à exportação.

Art. 4º - O Poder Executivo estadual, por meio do órgão competente, poderá adotar,

para  efeito  de  fiscalização  e  controle,  a  equivalência  em  peso  dos  pneumáticos

usados ou inservíveis.

Art. 5º - Os produtores de pneumáticos deverão, a partir de 31 de março de 2012,

comprovar junto ao órgão competente do Poder Executivo estadual, anualmente, a

destinação final adequada de resíduo-pneu, segundo as quantidades fixadas no art.

3º.

Art. 6º - O produtor é o responsável pela gestão dos resíduos de que trata esta lei.

§ 1º - A gestão dos resíduos será efetuada por meio de um sistema organizado na

forma do inciso XI do art. 2º.

§  2º  -  A gestão dos resíduos poderá ser  transferida pelo  produtor  para pessoa

jurídica devidamente licenciada pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 3º - Ficam dispensadas da autorização mencionada no parágrafo precedente as

empresas que utilizarem pneus usados na conformidade da alínea “d” do inciso VIII

do art. 2º.

Art. 7º - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, só concederá licença

de funcionamento ao sistema de gestão que informar:
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I - a quantidade, natureza, origem e destino dos resíduos a serem coletados;

II  -  a  frequência  da  coleta  e  os  meios  de  transporte  empregados  nesse

procedimento;

III - os métodos a serem empregados no processamento dos resíduos.

§ 1º - A licença de que trata este artigo será concedida pelo prazo máximo de cinco

anos, renovável por períodos equivalentes.

§ 2º - Excetuando-se a hipótese de protocolo de expansão, firmado entre o órgão

administrativo competente e o gestor de resíduos, é vedada a concessão de licença

para  sistema  de  gestão  que  não  contar  com  instalações  adequadas,  segundo  a

legislação sanitária  e ambiental  vigente,  inclusive para o cumprimento dos prazos

estipulados no art. 3º.

Art.  8º  -  Dependerá  de  registro  do  respectivo  contrato  no  órgão  competente  a

licença para o funcionamento de sistema de gestão de resíduos terceirizado.

Parágrafo único - Não será registrado o contrato que:

1) dispuser sobre a gestão parcial de resíduos;

2)  incluir  cláusulas  restritivas  das  responsabilidades  do  gestor,  especialmente

aquelas mencionadas no art. 3º.

Art. 9º - A coleta de pneus usados, mediante entrega nos locais adequados, será

efetuada sem qualquer ônus para o consumidor.

Art.  10 -  Serão armazenados em locais devidamente autorizados ou licenciados

todos os resíduos coletados na conformidade desta lei.

Art. 11 - Fica proibida a destinação final inadequada de resíduos, especialmente a

sua disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou

alagadiços, assim como a queima a céu aberto.

§  1º  -  Considera-se  igualmente  destinação final  inadequada de resíduos  a  sua

incineração sem aproveitamento energético, ficando esta vedada a partir  de 1º de

janeiro de 2016.

§ 2º - A infração do disposto neste artigo será punida com multa por unidade no

valor  de  20 (vinte)  Ufirs.  Se produtor  o agente,  a multa será de 80 Ufirs  (oitenta

Unidades  Fiscais  de  Referência)  duplicada  na  reincidência,  destinadas  ao  órgão

competente.
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Art.  12 - O descumprimento dos prazos fixados no art.  3º sujeitará o produtor à

multa no valor de 40 (quarenta) Ufirs por dia de atraso.

Parágrafo único - A responsabilidade pelo descumprimento dos prazos referidos no

“caput” será sempre do produtor, mesmo no caso de gestor terceirizado (art. 6º, § 2º).

Art.  13 -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  No  Brasil,  são  produzidos  anualmente  de  35  a  40  milhões  de

pneumáticos, dos quais -  aproximadamente -  16 ou 17 milhões são colocados no

mercado  para  reposição  de  produtos  usados.  Somam-se  a  esses  os  pneus

remoldados,  importados  de  países  desenvolvidos  e  oferecidos  ao  consumidor  a

preços competitivos. A maior parte dos pneus fora de uso se encontra hoje em aterros

sanitários,  onde  seu  acúmulo  é  extremamente  favorável  à  proliferação  do  Aedes

aegypti, o agente transmissor da dengue.

Entretanto, mesmo desconsiderando esse aspecto do problema, o depósito, por si

mesmo, já causa graves contratempos à sociedade civil e ao poder público, pois é

patente - especialmente nos grandes centros urbanos - o esgotamento dos aterros

hoje  existentes  e  a  dificuldade  de  constituir  novas  unidades  -  até  mesmo  pela

compreensível resistência das comunidades circunvizinhas.

Ante a gravidade do problema, é cada vez mais difundida a prática de efetuar-se a

queima dos pneus fora de uso, solução das mais infelizes, pois o pneu em processo

de  combustão  produz  um  volume  realmente  alarmante  de  gases  nocivos  à  boa

qualidade do ar.

Atualmente, contudo, já existem destinos consideravelmente mais nobres para o

pneumático  usado  que  a  queima  ou  o  simples  depósito  do  resíduo  em  aterros

sanitários.  Entre  esses  citamos:  recauchutagem  (reutilização);  aditivo  para  peças

plásticas, aumentado-lhes a elasticidade; incorporação em asfaltos para estradas e

pavimentos;  pavimentos de pneus  triturados (parques infantis,  base de campo de

golfe ou de futebol - melhorando as condições dos relvados e diminuindo as lesões -

pavimentos industriais, material isolante, base de alcatifas, etc); engenharia biofísica
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e civil (estabilizadores de vegetação junto das margens de rios, selagem de aterros

sanitários, taludes de auto-estradas) e outras aplicações.

Também recomendáveis,  quando as circunstâncias  não permitirem a adoção de

nenhuma das medidas antes enunciadas, são: a trituração simples do resíduo, para

redução  do  volume  a  ser  depositado  em  aterro;  o  uso  dos  pneus  usados  para

formação de defesas para barcos em portos e cais de acostagem; fabrico de produtos

de  borracha  (sandálias,  capas,  tacões  e  solas  para  calçado,  telas  e  tapetes);

incineração com ou sem aproveitamento energético; pirólise (destilação).

A despeito  de  todas  essas  alternativas,  o  destino  final  dos  pneus  ainda  é  um

problema ambiental  de primeira ordem, não só no Brasil,  mas em todo o mundo.

Mesmo nos Estados Unidos se encontram verdadeiras montanhas de pneus usados

depositados  em aterros  de  condição precária,  com altíssimo risco de  incêndios  e

somente na última década a reciclagem passou de 11 para 33% de toda a sucata

produzida.

Em todo o mundo o destino final  dos pneus tem sido objeto  de  propostas cujo

propósito é dar visibilidade ao custo ecológico do produto. Na União Européia, no ano

de  2000,  foi  mesmo constituído  um  grupo  de  trabalho  para  propor  uma solução

comunitária  para  esse  problema.  Este  projeto  é  uma  contribuição  do  Legislativo

mineiro  e  tem  por  propósito  introduzir  em  nosso  Estado  um  sistema  de  gestão

adequado para um dos resíduos industriais mais nocivos ao equilíbrio ambiental e -

até mesmo - à Saúde Pública, o pneu. Proposta de igual teor, na qual nos inspiramos,

tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com os mesmos e

elevados  objetivos  de  proteção  do  meio  ambiente  e  da  qualidade  de  vida  da

população.

Por  outro  lado,  no  Brasil  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama

-estipulou,  por  intermédio  da  Resolução  nº  258,  de  26/8/99,  as  metas  a  serem

cumpridas  pelo  País  na  gestão  racional  dos  pneus  usados.  Infelizmente,  muito

embora determine a proporção de resíduos que merecerá destinação final adequada

até o ano de 2005, a referida resolução não define qual o destino final será adequado

ao  estrito  cumprimento  da  medida,  quando seria  muito  mais  apropriado fomentar

processos mais econômicos e favoráveis ao equilíbrio ambiental.

A Resolução nº 301, de 21/3/2003, editada pelo Conama, alterou dispositivos da
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Resolução nº 258, de 26/8/99. A norma corrige o que é atribuído pelos técnicos do

Ministério do Meio Ambiente a uma interpretação incorreta da Resolução nº 258, que

dispõe  sobre  pneumáticos,  editada  em  1999,  que  permitiu  que  dezenas  de

importadores obtivessem liminares para entrar com pneus usados no país. Além de

tentar fechar a porta para novas importações de usados, a Resolução nº 301 também

prevê a obrigação de dar  destinação final  a pneus na mesma proporção aos que

foram importados, por força de liminares, prevenindo a possibilidade de novas ações

judiciais.

Este projeto encontra seu fundamento jurídico-constitucional no art. 24, VI e XII, do

Texto Magno brasileiro,  que defere,  concorrentemente à União,  aos Estados e ao

Distrito Federal, a legislação sobre a “conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição”, assim como a

“proteção e defesa da saúde”. Esperamos, diante do exposto, contar com o apoio de

todos os parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em tela.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.128/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.411/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.462/2009)

Dispõe sobre  a qualidade  dos comprovantes emitidos em caixas  eletrônicos de

bancos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As agências bancárias estabelecidas no Estado ficam obrigadas a alterar a

qualidade do papel de impressão utilizado em seus caixas eletrônicos, de forma a

preservar  as  especificações  do documento  para  que possa ser  utilizado o  tempo

necessário como comprovante de pagamentos de contas de consumo, impostos e

outras.

Art. 2º - Considera-se tempo necessário para durabilidade das informações contidas

no papel  de impressão do comprovante de pagamento, respondendo para os  fins

extrajudiciais e judiciais desta lei:

I - cinco anos;
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II - dez anos.

§ 1º -  O tempo citado no inciso II é considerado apenas para comprovantes de

pagamentos de financiamentos imobiliários; para os demais, o inciso I.

§ 2º - O comprovante deverá ter especificadas todas as referências ao documento.

Art. 3º - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação

das penas administrativas de:

I - advertência;

II  -  multa  de  100  Ufirs  (cem  Unidades  Fiscais  de  Referência)  por  usuário

prejudicado, dobrada a cada reincidência até a terceira;

III - suspensão da atividade, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990,  até  que  o  órgão  fiscalizador  receba,  por  escrito,  dados

comprobatórios de que todo comprovante emitido pelo banco tenha a durabilidade

exigida neste dispositivo.

Art.  4º  -  A fiscalização do cumprimento desta lei  e a aplicação das penalidades

referidas no art. 3º ficarão a cargo do órgão estadual de defesa do consumidor.

Art. 5º - As agências bancárias referidas no art. 1º terão o prazo de sessenta dias

para se adaptar às novas determinações, a contar da promulgação desta lei.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  objetivo  da  presente  proposição  é  a  defesa  contra  danos  ao

consumidor provocados por serviços bancários prestados no recinto das agências.

Como inovação,  em  todos  os  bancos  do  nosso  país  o  consumidor  tem  hoje  a

facilidade de pagar suas contas em qualquer caixa eletrônico, utilizando seu código

de barras, ou mesmo pelo sistema interligado. Porém, o papel ou o impresso emitido

pelos bancos (papel extraído do caixa com número do código de barras, data e valor

do pagamento) não preservam a impressão, por um período superior a seis meses,

por sua própria qualidade. Pela definição das agências, o papel seria equivalente a

uma bobina de fax.
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Assim, caso uma empresa resolva cobrar um pagamento já quitado, o consumidor

não terá esses dados assegurados pelo documento de comprovação. Dor de cabeça

para  os  consumidores  e  fornecedores,  e  um trabalho  extra  para  comprovar  esse

pagamento entre bancos e empresas, principalmente para o Poder Judiciário,  que

tem como um dos principais princípios o da economia processual. Isso significa que

ficam prejudicados todos os envolvidos nessa comprovação desnecessária.

A competência estadual de regulamentar essa disposição se baseia na Constituição

Federal, que dispõe:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”.

No disposto sobre a regulamentação, a Constituição Estadual é clara em dizer:

“Art.  275  -  O  Estado  promoverá  a  defesa  do  consumidor  mediante  adoção  de

política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas

em lei.”.

O  Código  Tributário  Nacional  da  Lei  nº  5.172,  de  25/10/66,  regulamenta  a

prescrição de créditos tributários em seu art. 174:

“Art. 174 - A ação de cobrança de créditos tributários prescreve em 5 (cinco) anos

contados da data da sua constituição definitiva.”.

Em prática,  o  Código  de Defesa do Consumidor,  Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  não

exatamente dispõe sobre o comprovante de pagamento,  e sim sobre o tempo de

decadência para requerer a reparação, no caso em questão, das empresas, como

disposto no art. 27:

“Art. 27 - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.
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Em  entendimento  consensual  na  jurisprudência  brasileira  (pareceres  de  juristas

conceituados), as contas de consumo deverão ter seus comprovantes guardados por,

no mínimo, três anos, e, em casos específicos, por seis meses; as de impostos e

serviços, por, no mínimo, cinco anos; e as de financiamento imobiliário, por dez anos.

Tal  propositura  baseia-se,  portanto,  não  só  na  proteção  ao  consumidor,  mas

também na aplicação do interesse público pelo princípio da economia processual nos

processos judiciais e extrajudiciais que norteiam toda a administração pública.

Mais do que nunca,  o momento atual  e assuntos dessa natureza exigem ações

sinérgicas, de tal sorte que os nobres pares hão de compreender os objetivos ora

vislumbrados e acompanhar este autor para a aprovação da propositura em tela.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 851/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.412/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.710/2010)

Dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que

operam através de telefonia - “telemarketing” - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que operam

através de telefonia - “telemarketing” - obedecerão às normas estabelecidas nesta lei

para o atendimento ao cliente.

Art.  2° -  Os  serviços  referidos  nesta  lei  deverão  s er  prestados  com  a  devida

agilidade,  ficando  proibida  a  veiculação  de  propaganda,  evitando-se  a  espera

excessiva do cliente na linha e no caso de necessitar  de transferência para outro

setor.

Art.  3° -  Os  operadores  de  “telemarketing”  deverão  se  identificar,  no  ato  do

atendimento, pelo nome, sobrenome ou outra identificação necessária para o serviço.

Art. 4° - Quando o operador de “telemarketing” não puder dar resposta imediata à

informação ou serviço solicitado, anotará o número de telefone do consumidor,  se

este com isso concordar, e retornará com a resposta até 24 (vinte e quatro) horas

após a chamada.

Art.  5° -  Os  operadores  de  “telemarketing”  deverão  fornecer,  a  pedido  do



2028
____________________________________________________________________________

consumidor,  endereço  para  o  qual  poderão  ser  encaminhadas  correspondências

solicitando informações, reclamações e cancelamento de serviços.

Parágrafo único - O aviso de recebimento da correspondência - AR -, devidamente

assinado, será documento válido para qualquer reclamação posterior.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: As reclamações envolvendo os serviços prestados através de telefone,

o  chamado  “telemarketing”,  são  cada  vez  mais  abundantes.  Para  as  vendas  de

produto, o atendimento costuma ser célere e o operador simpático. Quando, porém,

trata-se de  reclamação ou cancelamento de  serviço,  as  operações costumam ser

demoradas, a linha cai, o sistema de informática cai, além de serem feitas diversas

transferências  de  atendimento  que  sempre  são  acompanhadas  de  gravações  de

propaganda da empresa.

A função primordial do Legislativo é detectar as dificuldades e os abusos sofridos

pela sociedade e, a partir daí, eliminar esses problemas por meio de leis que regulem

a convivência justa na sociedade.  Assim, tendo detectado diversos casos de mau

atendimento  pelas  empresas  que  se  utilizam  dos  serviços  de  telefonia  e

“telemarketing”, achamos por bem apresentar este projeto de lei.

Quando o consumidor faz uma chamada para cancelar um serviço ou uma compra,

muitas  vezes  ele  é  colocado  numa “viagem”  através  do  setor  de  “telemarketing”,

transferindo-se a ligação para outros departamentos encarregados de convencê-lo a

não se desfazer do produto ou serviço. Assim, colocamos no projeto um artigo que dá

a opção de se fazer o cancelamento por carta, o que evitaria este transtorno.

Acreditando  na  necessidade  de  normalizar  esse  serviço,  que  está  em  plena

expansão,  apresentamos este projeto de lei,  na  esperança da melhor  análise por

parte das Comissões e dos Deputados desta Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723//2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.413/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.370/2010)

Estabelece critérios para recepção de documentos no Estado, vedando a exigência

de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica vedada,  na recepção de documentos por  órgãos e entidades das

administrações direta, autárquica e fundacional, a exigência de reconhecimento de

firma ou de autenticação de cópias.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica quando houver

determinação legal expressa em sentido contrário.

Art.  2º  -  As  Secretarias  de  Estado,  as autarquias  e as  fundações instituídas  ou

mantidas pelo Estado:

I - manterão em local visível e acessível ao público a relação das hipóteses em que

há determinação legal expressa de reconhecimento de firma ou de autenticação de

documentos.

II - divulgarão o conteúdo desta lei em seus “sites” na internet.

Art. 3º - Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade em prova

documental, serão considerados inexistentes os atos administrativos dela resultantes,

expedindo-se comunicação ao órgão local do Ministério Público.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  surge  da  urgente  necessidade  da  implantação de

mecanismos de gestão modernos, que tenham por objetivo a desburocratização dos

serviços  públicos  no  âmbito  estadual,  potencializando  o  princípio  norteador  da

eficiência administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que progressos tenham

sido alcançados com vistas à redução de procedimentos e formalidades na prestação

dos serviços públicos. Durante o governo militar chegou a ser criado o Ministério da

Desburocratização, conduzido, à época, por Hélio Beltrão, que deflagrou uma grande

campanha  nacional  pela  desburocratização,  sem  resultados  concretos  para  a

população.
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A aprovação desta proposição com certeza melhoraria os processos no âmbito do

Estado,  tornando-os  mais  simples  ao  cidadão  que  deles  necessitam.  Além  de

simplificar os processos e facilitar o acesso, possibilitará a economia aos cidadãos,

que por vezes devem autenticar um número grande de cópias e reconhecer firma

para procedimentos simples, encarecendo os processos.

Tendo  em  vista  o  mérito  deste  projeto  de  lei,  espero  pelo  apoio  dos  nobres

parlamentares à aprovação dele.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 869/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.414/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.251/2010)

Estabelece  critérios  de  utilização  de  sacolas  plásticas  por  casas  comerciais  no

Estado de Minas Gerais, de acordo com os padrões definidos pela Norma Técnica nº

14.937 da ABNT.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida, no Estado de Minas Gerais, a proibição de as casas

comerciais utilizarem sacolas plásticas fora das especificações definidas pela Norma

Técnica nº 14.937, da ABNT.

Parágrafo único - Além das especificações contidas na norma referida, as sacolas

plásticas deverão possuir uma espessura mínima de 0,027mm (vinte e sete milésimos

de milímetro) e indicar, em quilogramas, a respectiva capacidade de carga.

Art.  2º - Os estabelecimentos de que trata esta lei  têm o prazo de doze meses

contados da data da sua publicação para implementar as medidas previstas.

Parágrafo único - A inobservância ao que dispõe esta lei implicará multas, cujos

valores serão fixados em decreto.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias a partir de sua

publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Valadares
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Justificação: A proposta que ora apresento ao Parlamento mineiro tem por objetivo

reduzir a utilização indiscriminada e o descarte de sacolas plásticas fornecidas por

casas  comerciais  aos  clientes,  consequentemente  melhorando  as  condições

ambientais  e  minimizando  os  impactos  gerados  por  este  tipo  de  embalagem  no

Estado de Minas Gerais.

É  de  conhecimento  que  as  sacolas  plásticas  utilizadas  por  diversos

estabelecimentos comerciais são extremamente frágeis, sendo necessário o uso de

várias sacolas para sustentar o volume e peso das mercadorias  transportadas, e,

depositadas indiscriminadamente na natureza, sua destruição leva centenas de anos,

gerando grande impacto ambiental.

Esta proposição tem por objetivo de estabelecer critérios para a utilização destas

sacolas, definindo como espessura mínima 0,027mm e adotando os padrões ditados

pela Norma Técnica nº 14.937, da ABNT, objetivando uma redução considerável no

uso desse tipo de embalagem. 

Além  da  preocupação  ambiental,  foco  desta  proposição,  vale  destacar  outros

graves  problemas que tem reflexos na infraestrutura  das cidades,  decorrentes da

obstrução  de  bueiros  e  canais  de  água,  que  no  período  de  chuvas,  causa

alagamentos e enchentes em diversos centros urbanos de nosso Estado.

Vale  destacar  que  projetos  desta  natureza  tramitam  em  outras  unidades  da

Federação, tendo sido, aliás, transformados em lei, como no Rio Grande do Sul.

Assim sendo, espero poder contar com o apoio dos nobres parlamentares mineiros

à aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.022/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.415/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.040/2010)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na hipótese que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Será  cassada a  eficácia  da  inscrição,  no  cadastro  de  contribuintes  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados

de  petróleo,  gás  natural  e  suas  frações  recuperáveis,  álcool  etílico  hidratado

carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desconformidade com as

especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente.

Art. 2º - A desconformidade referida no art. 1º será apurada na forma estabelecida

pela Secretaria de Estado de Fazenda e comprovada por meio de laudo elaborado

pela Agência Nacional do Petróleo ou por entidade por ela credenciada ou com ela

conveniada.

Art. 3º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou

separadamente, do estabelecimento penalizado:

I  -  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  mesmo que  em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II do art. 4º prevalecerão

pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação.

Art.  5º  -  O Poder Executivo divulgará no diário  oficial  dos Poderes do Estado a

relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,

fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e

endereços de funcionamento.

Art.  6º  -  As  disposições  desta  lei  aplicar-se-ão aos  supermercados  e  afins  que

tenham como atividade adicional a revenda de combustíveis e demais derivados de

petróleo, conforme definida na legislação federal.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  como  meta  intimidar  a  adulteração  de

combustível,  tão  constante  em  nosso  Estado.  A adulteração  se  caracteriza  pela

adição irregular de qualquer substância, sem recolhimento de impostos, com vistas à

obtenção de lucro. A gasolina pode ser adulterada de várias maneiras, sendo as mais

comuns  a  adição  de  álcool  acima  da  quantidade  determinada  pelo  governo  e  a

mistura irregular de solventes. A vítima imediata da adulteração é o consumidor que

abastece seu veículo com esse combustível. O combustível que não esteja de acordo

com  as  especificações  estabelecidas  pelas  portarias  e  resoluções  da  Agência

Nacional  do  Petróleo  pode  danificar  o  motor  e  outros  componentes  do  veículo,

mesmo que o problema seja percebido em longo prazo, quando se torna impossível

demonstrar  quando e  como o  dano foi  causado.  Entre  outros  possíveis  prejuízos

causados ao veículo pelas adulterações, o combustível adulterado tende a aumentar

a  emissão  de  poluentes  causando  prejuízos  à  saúde  da  população  e  ao  meio

ambiente.  A prática criminosa também é responsável  por danos ao veículo, como

perda de potência e aumento do consumo. A gasolina adulterada ataca o tanque e a

bomba de combustível,  além  de  derreter  borrachas  e  diminuir  o  desempenho do

carro.  Além de ser  uma prática ilegal,  todos perdem com a adulteração já que a

fraude reduz a arrecadação de impostos, o que gera prejuízo para toda a sociedade e

também  para  empresários  que  prezam  pelo  combustível  de  qualidade  em  seus

estabelecimentos.  Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para

aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 848/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.416/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.071/2010)

Dispõe sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - por telefone e dá

outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  fornecedor  que  disponibiliza  sistema  telefônico  ou  eletrônico  de

atendimento ao consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início

da ligação, a previsão do tempo de espera para atendimento.

Parágrafo único - O tempo de espera a que se refere o “caput” deste artigo não

poderá exceder um minuto.

Art.  2º  -  O  disposto  nesta lei  não se  aplica  aos  serviços  regulados  pelo  poder

público federal.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  comando previsto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  O atendimento  por  meio  dos  SACs já se tornou objeto de  troça  e

regularmente é abordado nos quadros de humor veiculados pela televisão brasileira e

também  pelos  meios  eletrônicos,  em  face  da  total  inobservância  dos  padrões

mínimos de respeito ao consumidor.

Esse estado de coisas, a propósito, tem motivado a formulação, em todo o País, de

propostas similares ao projeto em análise, culminando com o acolhimento da ideia

pelo  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  órgão  vinculado  ao

Ministério da Justiça, que colheu sugestões, em todo o Brasil, para a regulamentação

dos serviços.

Nesse  contexto,  veio  a  ser  editado  o  Decreto  Federal  nº  6.523,  de  31/7/2008,

fixando normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor  - SAC - feito  por

telefone, para proteger o consumidor das práticas abusivas ou ilegais impostas pelos

fornecedores.

Ocorre que o mencionado decreto disciplinou apenas e exclusivamente os serviços

regulados pelo poder público federal, entre eles o fornecimento de energia elétrica, a

telefonia, os serviços bancários, entre outros. Remanescem, portanto, sem nenhum

regulamento,  os  demais  serviços,  prestados  especialmente  pelas  organizações

privadas,  que  também  exaurem  o  consumidor  quando  este  necessita  obter

informações ou mesmo promover a rescisão de algum contrato.



2035
____________________________________________________________________________

A defesa do consumidor encontra-se entre os direitos e as garantias fundamentais

conferidas ao cidadão brasileiro pela Constituição da República, sendo certo que a

edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC - teve, exatamente, o

propósito  de  tornar  mais  harmônicas  as  relações  entre  os  fornecedores  e  os

consumidores.  Essa harmonia,  no entanto,  deixa a desejar quanto  ao aspecto do

direito à informação.

O CDC erigiu a transparência como princípio norteador das relações de consumo,

procurando garantir, em vários dos seus dispositivos, o direito à informação adequada

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme se verifica, especialmente,

na norma constante no art. 6º, III, do diploma em comento.

A matéria em tela encontra-se inserida na Constituição da República entre aquelas

cuja competência para legislar  é concorrente da União,  dos Estados e do Distrito

Federal (art. 24, V, VII).

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.417/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.014/2009)

Altera a Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de

ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal

nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Suprimam-se os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29 de junho de

1998.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: A finalidade deste projeto é, em observância ao princípio constitucional

da isonomia, garantir aos candidatos tratamento igualitário.
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Os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29/6/98, prevêem que os candidatos

que desempenham atividades em cartórios extrajudiciais ou apresentem trabalhos em

congressos  relacionados  aos  serviços  notariais  e  de  registro  terão  melhor

classificação  no  concurso,  o  que  confere  tratamento  desigual  aos  candidatos  e

concede privilégios injustificáveis, levando-se em conta as normas constitucionais.

Anota Cármen Lúcia Antunes Rocha (1999,  p.149):  “é a busca da igualdade de

oportunidades  que o  princípio  da  acessibilidade aos  cargos,  funções  e  empregos

públicos propicia, permitindo às pessoas e obrigando o Estado a dar concretude ao

princípio  da igualdade jurídica.  Não se  destratam os  cidadãos  de uma República

segundo conveniências, privilégios, preconceitos ou quaisquer elementos externos à

qualificação que se lhes exige para o desempenho dos encargos de que se devem

desincumbir  no  exercício  que  lhes  seja  especificado.  Mais  ainda,  no  Estado

Democrático de Direito, há que se obrigar as entidades políticas a cuidar para que

todos  os  cidadãos  se  dotem  das  condições  materiais,  intelectuais,  psicológicas,

políticas  e sociais  mínimas  que os habilitem à  disputa  do  cargo,  da  função e do

emprego público".

Assim,  para  mantermos  os  princípios  norteadores  da  administração  pública,

igualdade,  moralidade,  legalidade,  apresento  esse  projeto  de  lei  aos  pares  desta

egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 892/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.418/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 816/2007)

Torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos defeituosos nos

Municípios em que não haja assistência técnica especializada ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os comerciantes e as fábricas obrigados a manter postos de coleta

de  produtos  defeituosos  nos  Municípios  em  que  não  haja  assistência  técnica

especializada ao consumidor.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
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previstas no art. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

oitenta  dias  para  se  adequar  às  disposições  desta  lei,  contados  da  data  de  sua

publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  O  consumidor  que  identifica  vício  no  produto  tem  encontrado

dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos. Não raras vezes em que 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,

frequentemente, não dispõe de nenhum comprovante escrito que ateste a relação

entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor.

Constata-se ainda 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 do referido recibo.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 369/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.419/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.883/2009)

Institui  a  Política  Estadual  de  Atenção,  Acompanhamento  e  Tratamento  de

Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Atenção,  Acompanhamento  e

Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes, com o objetivo de

desenvolver  medidas  de  prevenção,  controle  e  assistência  relacionadas  à  saúde

infanto-juvenil no Estado.

Art.  2º  -  A  Política  Estadual  de  Atenção,  Acompanhamento  e  Tratamento  de

Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes será implementada pela Secretaria

de Estado de Saúde, em articulação com o Ministério da Saúde e as Secretarias

Municipais de Saúde.

Art.  3º  -  Na  implementação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  cabe  ao  Poder

Executivo:

I  - desenvolver ações de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e

recuperação da saúde e prevenção de danos;

II - organizar, no atendimento à criança e ao adolescente portador de hipertensão

arterial, uma linha de cuidados integrais, que inclua todos os níveis de atenção, com

assistência multiprofissional e interdisciplinar;

III - identificar as causas das principais patologias e situações de risco que levam à

hipertensão arterial precoce;

IV - estabelecer critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a avaliação dos

serviços de cuidado com portadores de hipertensão arterial precoce;

V - estabelecer condições para que a identificação dos problemas de hipertensão

arterial nos bebês seja feita até os seis meses de idade;

VI - garantir a realização de avaliações cardiológicas periódicas nas crianças, até o

quarto ano de vida;

VII  -  incentivar  ampla  cobertura  no atendimento  aos pacientes  com hipertensão

arterial precoce, garantindo a universalidade de acesso, a equidade, a integralidade e

o controle social da saúde;

VIII - promover a educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos com a

implantação da política de que trata esta lei, em conformidade com os princípios de

integralidade da assistência e humanização do atendimento;

IX  -  avaliar  os  resultados  das  ações  da  Política  Estadual  de  Atenção,
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Acompanhamento e Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes,

com o fim de aprimorar a gestão e divulgar informações sobre a saúde cardiológica

infanto-juvenil no Estado.

Art.  4º  -  A  política  de  que  trata  esta  lei  compreende  os  seguintes  níveis  de

atendimento:

I - atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo, voltadas para a

promoção da saúde cardiológica,  para a prevenção e a identificação precoce dos

problemas  de  hipertensão  arterial,  bem  como  ações  dirigidas  à  informação,  à

educação e à orientação familiar;

II  -  atenção de média complexidade,  que inclui a triagem e o monitoramento da

hipertensão arterial precoce, da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada,

com exames clínicos e laboratoriais de eletrocardiograma, ecocardiograma e teste de

esforço  do  paciente  e  familiares  de  1º  grau  para  avaliar  desenvolvimento  de

determinadas doenças, segundo código genético;

III  -  atenção  de  alta  complexidade,  que  inclui  diagnóstico  e  terapêutica

especializada.

Parágrafo único - Os níveis de atendimento a que se refere o “caput” deste artigo

serão organizados segundo o Plano Diretor de Regionalização - PDR - do Estado.

Art.  5º  -  O  programa  contará  com  equipe  multidisciplinar  formada  por  médico

clínico, cardiologista pediátrico e por nutricionista, para seu desenvolvimento.

Art. 6º - O recém-nascido será submetido a triagem cardiológica neonatal universal

na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde.

Art. 7º - Os dados que possam subsidiar o gestor de saúde no planejamento, na

regulação, no controle e na avaliação da política de que trata esta lei serão incluídos

nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

João Leite

Justificação: O projeto de lei em estudo, que institui a Política Estadual de Atenção,

Acompanhamento e Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes,

visa,  entre  outros  objetivos,  identificar,  mapear,  diagnosticar  e  tratar  o  distúrbio



2040
____________________________________________________________________________

cardiológico  da  hipertensão  arterial  que  ocorre  precocemente  em  crianças  e

adolescentes.

Estima-se que cerca de 3% a 5% das crianças e adolescentes no Brasil  sejam

portadores de hipertensão arterial. Em crianças e adolescentes, causas secundárias

de hipertensão arterial são comuns, sendo as doenças renais as mais prevalentes.

Os casos de hipertensão arterial na infância são importantes indicadores da saúde

cardiovascular no indivíduo adulto, já que crianças com valores de pressão arterial

elevados tornam-se frequentemente adultos  hipertensos. Isso torna os estudos de

prevalência  de  hipertensão  arterial  em  crianças  e  adolescentes  importantes

instrumentos de avaliação da saúde cardiovascular da população.

O foco atual da hipertensão arterial precisa ser modificado, pois a doença acomete

crianças e adolescentes, obesos ou não, em idades precoces, inclusive antes mesmo

da  puberdade,  levando-os  a  complicações  cardiovasculares  severas  em  idades

jovens, comprometendo a qualidade e a expectativa de vida dessas pessoas, com

enorme custo para o sistema de saúde público.

A hipertensão arterial nas crianças é considerada, geralmente, uma condição que

não leva ao surgimento de sintomas; entretanto, estudos recentes demonstraram que

várias  crianças  hipertensas  apresentam  evidências  de  lesões  em órgãos  como o

cérebro, rins e coração.

Em  artigo  publicado  na  revista  “Pediatric  Nephrology”,  de  junho  de  2006,

pesquisadores  avaliaram  essas  evidências  de  lesão.  Segundo  os  resultados  do

estudo, crianças com diagnóstico recente de hipertensão apresentam uma variedade

de  sintomas  inespecíficos,  de  maior  ocorrência  do  que  as  crianças  com  pressão

arterial normal. Entre os sintomas podem ser citados dor de cabeça, dificuldade para

iniciar o sono e cansaço diurno. O estudo mostrou também que a maioria das queixas

diminuiram com 4 a 6 meses de uso de medicamentos anti-hipertensivos.

Pensando nisso,  tem-se que a  prevenção  é  elemento  chave para  garantir  uma

infância saudável e uma consequente evolução favorável da saúde do indivíduo. Por

isso,  este  projeto  de  lei  propõe  dotar  o  serviço  público  dessa  responsabilidade,

contribuindo inclusive para melhorar o desempenho escolar das crianças e reduzir

custos para o sistema público de saúde.
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Não resta dúvida  sobre  o  mérito  da  proposição que visa  proteger  a saúde das

crianças  e  adolescentes  portadores  de  hipertensão  arterial,  alertando  para  a

necessidade de prevenção e tratamento da doença.

Há que se dizer, por oportuno, a competência concorrente da União, dos Estados e

do  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde,  conforme

estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da Constituição da República.

Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições  Federal  e  Estadual,

respectivamente,  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

Há que se referir,  ainda, à Lei  nº  13.317,  de 24/9/99,  que contém o Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais, que estabelece, em seu art. 3º, que a “saúde é um

direito  fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições

indispensáveis a seu pleno exercício”.

Verifica-se, então, que a matéria encontra-se no rol de competência legiferante do

Estado,  não  havendo  óbice  para  apresentação  deste  projeto  de  lei,  pelo  que

contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa

e pela Deputada Liza Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 409/2011, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.420/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.011/2008)

Torna dispensável a exigência, pela administração pública estadual, direta, indireta

e suas fundações, de autenticação de cópia, em cartório, de documentos pessoais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica dispensada a exigência de autenticação, em cartório, das cópias de

documentos  exigidos  por  órgãos  integrantes  da  administração  pública  estadual,

direta, indireta e suas fundações, em todo o Estado, desde que utilizadas no interesse

do requerente, em procedimento administrativo do mencionado órgão autenticador,

excetuados  os  casos  previstos  expressamente  em  legislação  federal  e  os  que
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envolvam motivos de segurança pública e de identificação civil e criminal.

Art. 2º - Somente o servidor público efetivo poderá, em confronto com o documento

original, autenticar a cópia, declarando que 'confere com o original'.

Parágrafo único - A autenticação de que trata o “caput” deste artigo deverá ser feita

com a carimbagem, constando, obrigatoriamente, a data, o nome, a matrícula e o

órgão de lotação do servidor.

Art. 3º - O órgão que verificar, a qualquer tempo, falsificação de documento ou de

assinatura  em documento  público,  deverá  dar  conhecimento  do  fato  à  autoridade

competente,  no  prazo  improrrogável  de cinco  dias,  para  instauração do  processo

administrativo e criminal.

Art.  4º - O servidor que, no uso de suas atribuições, atestar documentos falsos,

sofrerá as sanções previstas no art.  3º desta lei,  além daquelas estabelecidas no

Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art.  5º  -  As  repartições  públicas  estaduais  deverão  afixar  cartazes  alertando  a

população acerca da desnecessidade de autenticações e reconhecimentos de firma

em cartórios.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

João Leite

Justificação: O cidadão mineiro que procura uma repartição pública estadual para

pleitear algum direito precisa autenticar cópias de documentos e reconhecer sua firma

em cartório  de  notas,  sendo estas  exigências  desnecessárias e geradoras de um

gasto  supérfluo  para  o  contribuinte  mineiro.  Tais  atos  podem  ser  praticados  por

servidores públicos dos órgãos solicitantes, que possuem fé pública, contando com a

confiança neles depositada pelo Estado. Os custos com cartórios, especialmente as

autenticações  e  reconhecimentos  de  firma,  impactam  significativamente  diversos

setores  da  economia  mineira,  inviabilizando  muitas  vezes  pequenas  atividades

econômicas ou simples pleitos da população. Pretendemos com este projeto de lei

desonerar a população do Estado, que em muitas situações não vai em busca de

seus direitos, por total e completa incapacidade financeira de arcar com os custos

impostos e exigidos para dar início a diversos procedimentos.
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Cumpre ressaltar a existência da Lei nº 13.643, de 2000, em nosso Estado, que

isenta as entidades de assistência social do pagamento de emolumentos cartorários,

e  o  Decreto  nº  20.407,  de  1980,  que  dentro  do  programa de  desburocratização

lançado  à  época  simplificou  exigências  de  documentos  em  repartições  públicas,

abolindo certidões de atestado de vida, residência, pobreza, idoneidade moral, bons

antecedentes e dependência econômica, substituindo-as por declarações.

Trata ainda o citado decreto da juntada de documento não autenticado por cartórios

em processos administrativos estaduais, sendo suprida pela conferência realizada por

funcionário público do órgão requisitante.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 869/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.421/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.235/2007)

Dispõe sobre  a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo  Ministério

Público  Estadual  e  por  outros  órgãos  a  respeito  das  conclusões  das  comissões

parlamentares de inquérito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Presidente  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais

encaminhará o relatório final contendo as conclusões da comissão parlamentar de

inquérito ao Procurador-Geral de Justiça ou, ainda, às autoridades administrativas ou

judiciais  com poder  de  decisão,  conforme o caso,  para  a prática  de  atos  de sua

competência.

Art. 2º - A autoridade a quem for encaminhado o relatório final com as conclusões

informará  ao  remetente,  no  prazo  de  trinta  dias,  as  providências  adotadas  ou  a

justificativa da omissão.

Parágrafo  único  -  A  autoridade  que  presidir  processo  ou  procedimento

administrativo  ou  judicial  instaurado  em  decorrência  de  conclusões  de  comissão

parlamentar de inquérito comunicará, semestralmente, a fase em que se encontra,

até o final do andamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



2044
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

João Leite

Justificação: Este projeto de lei reproduz as disposições da Lei Federal nº 10.001,

de 4/9/2000. Há que afirmar, ainda, que a matéria está entre as do art. 24, inciso XI,

da Constituição Federal, inserindo-se, pois, na competência concorrente da União e

dos Estados.

O  projeto  contém  medidas  que  visam  a  fortalecer  os  trabalhos  das  comissões

parlamentares de inquérito que, por muitas vezes, ficam sem andamento após sua

conclusão, o que joga por terra todo o longo e exaustivo procedimento investigativo

das Casas Legislativas.

Pelo alcance do projeto, que tem a intenção de minorar os efeitos da impunidade no

País, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.165/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.422/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.007/2007) 

Dispõe sobre o atendimento a clientes em agências ou postos de atendimento de

estabelecimentos bancários. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  atendimento  a  clientes  nas  agências  e  postos  de  atendimento  de

estabelecimentos bancários que atuem no Estado será feito em conformidade com o

disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto nesta lei, considera-se cliente a pessoa

que utiliza o caixa e os equipamentos de auto-atendimento em agência ou posto de

atendimento  bancário,  independentemente  de  ser  correntista  do  estabelecimento

bancário.

Art. 2º - É obrigatório, nas agências e nos postos bancários a que se refere o art. 1º,

o atendimento prioritário:

I - ao aposentado por tempo de serviço ou invalidez;

II - ao idoso, com idade igual ou superior a sessenta anos;
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III - ao portador de deficiência;

IV - à mulher grávida e à lactante;

V - ao cliente com doença grave;

VI - ao cliente com criança de colo.

§  1º  -  O  atendimento  prioritário  caracteriza-se  por  serviço  individualizado  que

assegure tratamento especial e atendimento imediato ao cliente, nos termos da Lei

Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000.

§ 2º - O estabelecimento bancário oferecerá no mínimo dez assentos para uso das

pessoas  relacionadas  no  "caput"  deste  artigo,  enquanto  estiverem  aguardando

atendimento.

Art.  3º  -  As  agências  e  postos  bancários  estabelecidos  no  Estado atenderão o

cliente no prazo de quinze minutos contados do momento em que ele entrar na fila de

atendimento.

§ 1º - Para efeitos do disposto neste artigo, entende-se por:

I - fila de atendimento a que conduz o cliente ao caixa e aos equipamentos de auto-

atendimento;

II - tempo de espera o computado desde a entrada do cliente na fila até o início do

efetivo atendimento.

§ 2º - Será fornecida ao cliente senha de atendimento, na qual constem o número

de ordem de chegada, a data e a hora exata de sua entrada na fila de atendimento.

§ 3º -  Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo a demora no atendimento

decorrente de problemas na transmissão de dados ou na telefonia, de falta de energia

elétrica ou de greve de pessoal.

Art.  4º  -  Ficam  as  agências  e  os  postos  bancários  estabelecidos  no  Estado

obrigados:

I  -  a  emitir  documentos  em  braile  e  a  instalar  equipamentos  de  informática

adequados ao atendimento aos portadores de deficiência visual; 

II  -  a  oferecer  serviços  adequados  para atendimento ao portador  de  deficiência

auditiva.

Art. 5º - Serão afixadas, nas agências e postos bancários, em local visível, placas

contendo informações sobe as modalidades de atendimento especial de que trata

esta lei.
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Art.  6º - As agências e os postos bancários disporão de instalações sanitárias e

bebedouros para uso dos clientes.

Art. 7º - É concedido às instituições bancárias estabelecidas no Estado o prazo de

cento e vinte dias para se adequarem ao disposto nesta lei. 

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - advertência escrita;

II - as previstas nos arts. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990, em caso de reincidência.

Art. 9º - Ficam revogadas:

I - a Lei nº 10.837, de 27 de julho de 1992;

II - a Lei nº 13.738, de 20 de dezembro de 2000;

III - a Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: Vive-se hoje um tempo de inclusão de todos os cidadãos no universo

social.  Assim é que se busca na escola,  em todos os níveis,  integrar estudantes,

inclusive  os  portadores  de  necessidades  especiais,  nas  turmas  regulares;  os

pacientes de transtornos mentais não mais se segregam em casas de recuperação;

os deficientes visuais já têm à disposição representação teatral com texto em braile a

descrever-lhes os cenários e as cenas, enquanto ouvem os atores nos diálogos da

peça. Enfim, a igualdade de todos, consagrada no Texto Constitucional, há de ser

buscada e encontrada nos mais diferentes espaços sociais. 

A Assembleia de Minas tem o cuidado de formar seus servidores, especialmente os

que prestam atendimento direto aos cidadãos, para possibilitar-lhes o entendimento

com todos, inclusive com os portadores de necessidades especiais.

Nos dias atuais, todo cidadão precisa ter contato com estabelecimentos bancários,

quer para receber valores, quer para efetuar pagamentos. 

Leis  já  se  editaram  no  Estado  de  Minas,  exigindo  das  agências  e  dos  postos

bancários a disponibilização de serviços especiais, objetivando dar ao portador de
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necessidades especiais condições de realizar negócios em bancos. 

A  proposição  que  apresento  consolida  a  legislação  anterior  e  acresce-lhe  a

exigência de atendimento especial ao portador de deficiência auditiva. 

Por essas razões, conto com o apoio de meus pares a este projeto.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Zé Maia.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 812/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.423/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.126/2009)

Torna obrigatória  a quitação de imóveis  adquiridos por policiais civis,  militares e

bombeiros  quando  forem  considerados  inválidos  para  o  trabalho  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória,  no  âmbito  do  Estado,  por  intermédio  da  Companhia  de

Habitação do Estado de Minas Gerais, a quitação de imóveis financiados pelo Fundo

Estadual de Habitação adquiridos por policiais civis, policiais militares e bombeiros

militares, quando forem considerados inválidos para o exercício da função.

Art.  2º  -  A invalidez  do  beneficiário  será  declarada  por  serviço  médico  oficial,

obedecendo-se à Classificação Internacional de Doenças – CID.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto pretende assistir os policiais civis, militares e bombeiros

quando se tornarem inválidos para o exercício da função. Como os beneficiados são

servidores  que  estão  sempre  colocando em  risco  as  suas  vidas  para  proteger  a

sociedade,  nada  mais  justo  que  o  Estado  socorra  esses  policiais  quando  forem

colhidos pelo infortúnio e se tornarem inválidos para o exercício da função.

Esta proposição pretende servir de instrumento para tentar minorar esse drama que

muito  aflige  os  policiais  e  os  seus  familiares.  Os  casos  de  invalidez  são  muito

frequentes entre os policiais que, na defesa da sociedade, são vitimados e remetidos

para  a reserva com soldos bastante  baixos.  Assim  sendo,  é  indispensável  que o
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Poder Legislativo faça o seu papel institucional de resguardar a integridade física e

moral dos nossos policiais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.019/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.424/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.956/2010)

Dispõe sobre a realização, em crianças, de exame destinado a detectar deficiência

auditiva e dá providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  crianças  nascidas  no  Estado  e  as  que  nele  vivem  têm  direito  à

realização de exame destinado a detectar deficiência auditiva.

Art.  2º  -  As maternidades e demais  estabelecimentos hospitalares nos quais  se

realizam procedimentos obstétricos ficam obrigados a:

I  -  dispor  dos  equipamentos  necessários  à  realização  de  exame  da  natureza

mencionada no art. 1º;

II - contar com profissionais capacitados para a aplicação do exame. 

§  1º  -  As maternidades  e  demais  estabelecimentos hospitalares  submeterão as

crianças neles nascidas ao exame de que trata esta lei, em até cinco dias contados

da respectiva data de nascimento.

§  2º  -  O  exame será  realizado,  preferencialmente,  antes  da  alta  hospitalar  do

recém-nascido.

§  3º  -  O  exame será  realizado  independentemente  da  solicitação  dos  pais  do

recém-nascido ou de outro responsável legal.

Art. 3º - Sem prejuízo do disposto no art. 2º, os hospitais, maternidades e demais

estabelecimentos de atenção à saúde capacitados para a aplicação do exame de que

trata  esta  lei  ficam  obrigados  a  realizá-lo  em  crianças  de  qualquer  idade,  neles

nascidas ou não, inclusive nas nascidas fora do Estado, sempre que haja:

I - solicitação médica ou de outro profissional da área da saúde;

II - solicitação materna ou paterna, ou de outro responsável legal, relativamente a

crianças ainda não submetidas ao exame.
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Art. 4º - Nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde mantidos

pelo Estado, o exame será gratuito.

Art.  5º  -  Sem  prejuízo  de  outras  penalidades  cabíveis,  o  descumprimento  do

disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento infrator:

I - imposição de multa em valor correspondente a cem vezes o da Unidade Fiscal

do Estado de Minas Gerais - Ufemg;

II - em caso de reincidência, suspensão das atividades por até trinta dias.

Parágrafo único - Quando se tratar de estabelecimento mantido pelo Estado, não se

aplicará a penalidade prevista no inciso I, mas a de advertência.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da sua publicação.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo  assegurar  a  realização  em  crianças,

especialmente  em  recém-nascidos,  de  exame  que  possibilite  o  diagnóstico  de

deficiência  auditiva.  A  detecção  precoce  de  deficiências  dessa  natureza  é  de

fundamental importância, porque possibilita o devido encaminhamento e a adoção de

procedimentos  e  técnicas  terapêuticas  adequadas  a  cada  caso.  Quanto  mais

tardiamente tenha início o tratamento, maiores são os prejuízos ao desenvolvimento

das habilidades e funções sensoriais e cognitivas da criança. Trata-se de verdadeira

corrida contra o tempo.

Estima-se que, em nosso país, a idade média de diagnóstico de deficiência auditiva

infantil seja de três a quatro anos. Tarde demais, infelizmente, se considerarmos que,

em  relação  à  deficiência  auditiva  congênita,  padrões  internacionalmente

estabelecidos  recomendam  o  diagnóstico  antes  dos  3  meses  de  idade,  e  a

intervenção terapêutica antes dos 6 meses de idade.

Assim sendo, o poder público deve impor a obrigatoriedade de aplicação de exame

dessa natureza em recém-nascidos. É o que almejamos ao formular esta propositura,
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cujo art.  2º  traz normas que consistem em tornar  obrigatório  que maternidades e

demais  estabelecimentos  hospitalares  nos  quais  se  realizam  procedimentos

obstétricos sejam dotados de equipamentos e contem com profissionais capacitados

para a aplicação do exame, e que a ele sejam submetidos todos os recém-nascidos

nos cinco primeiros dias de vida.

Tendo presente, contudo, que cerca de 10% a 20% das crianças são acometidas de

deficiência auditiva profunda após os 3 meses de idade — o dado consta de artigo

científico intitulado “Surdez Infantil”,  de autoria  dos Drs.  Pedro  Oliveira,  Fernanda

Castro e Almeida Ribeiro, publicado na “Revista Brasileira de Otorrinolaringologia”,

volume 68 (maio/junho de 2002) —, há que se garantir que a aplicação do exame não

se restrinja aos recém-nascidos. Disso trata o art. 3º do projeto. Nessa hipótese, a

realização do exame dependerá de solicitação médica ou de outro profissional  da

área  da  saúde,  ou,  no  caso  de  crianças  nunca  submetidas  ao  exame,  de  mera

solicitação materna ou paterna, ou de outro responsável legal.

Busca-se garantir, por meio da disposição contida no art. 4º da propositura, que o

exame seja gratuito nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde

mantidos pelo Estado.

À  vista  do  exposto,  vimos  pedir  aos  nobres  pares  que  concorram  com  seu

indispensável apoio à aprovação deste projeto de lei, destacando a alta relevância

social e o inegável interesse público das medidas nele determinadas.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 606/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.425/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.847/2008)

Dispõe sobre  o pronto atendimento  de saúde em eventos públicos  e dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a disponibilização do pronto atendimento de saúde em locais

onde se realizem eventos públicos de qualquer  natureza,  nos quais  se reúnam a

partir de 10 (dez) mil pessoas.
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Parágrafo único - É da competência dos organizadores do evento providenciar o

pronto atendimento de saúde como parte integrante da programação do evento.

Art. 2º - O pronto atendimento deve ser composto basicamente de:

I - equipe médica;

II - local apropriado, de fácil acesso e equipado com:

a) oxigênio;

b) monitor cardíaco;

c) desfibrilador;

d) respirador artificial;

e) ventilador;

f) aspirador;

g) inalador;

h) carro-maca conversível;

i) cadeira;

j) bacia de expurgo;

III - uma ambulância do tipo UTI móvel, para cada 10 (dez) mil pessoas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto de lei em análise tem como objetivo principal a garantia de

um atendimento emergencial rápido e eficiente à sociedade, em caso de acidente ou

anormalidade, durante a realização de eventos públicos de grande porte,  onde se

reúnam mais de 10 mil pessoas em um único local.

O benefício desse pronto socorro médico visa a abranger desde os próprios atletas

até  os  torcedores  que,  movidos  pela  emoção  do  momento,  também  necessitem

cuidados especiais.  Esse primeiro atendimento normalmente é feito pelo Corpo de

Bombeiros,  que,  em  muitos  casos,  não  dispõe  de  recursos  suficientes  para  a

prestação adequada do atendimento.

Considerando o grande alcance social desta proposição, solicito o apoio dos meus

nobres pares à sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos
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Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 797/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.426/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 850/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  carrinhos  motorizados  para

deficientes  físicos,  idosos  e gestantes em centros  comerciais,  "shopping  centers",

hiper e supermercados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os centros comerciais, “shopping centers”, hiper e supermercados,

no  âmbito  do  Estado,  ficam  obrigados  a  fornecer,  gratuitamente,  carrinhos

motorizados para deficientes físicos, idosos e gestantes.

Art. 2º - Os estabelecimentos previstos no artigo 1º terão o prazo de sessenta dias

corridos,  a  partir  da  publicação  desta  lei,  para  fazerem  aquisição  e  oferecerem,

gratuitamente, o serviço de carrinhos motorizados aos deficientes físicos, idosos e

gestantes.

Art. 3º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade nas dependências,

externa e interna, dos centros comerciais, “shopping centers”, hiper e supermercados,

placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos motorizados.

Art.  4º  -  Os  centros  comerciais,  “shopping  centers”,  hipermercados  e

supermercados que descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitos às seguintes

penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo

índice oficial, na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes.

Art. 5º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos competentes do

Poder Executivo.

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

partir da sua vigência.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e das

garantias  fundamentais,  incluindo,  não  apenas  os  direitos  civis  e  políticos,  mas

também os direitos sociais, garantindo como direitos humanos fundamentais, ir, vir,

ficar,  permanecer,  estacionar,  ter  acesso a todos os bens e serviços, incluídos os

espaços  urbanos,  sendo  o  direito  à  acessibilidade  condição  para  que  todas  as

pessoas  possam  usufruir  direitos  fundamentais  enquanto  cidadãos.  Foi  adotado,

também, pela Carta Magna, o princípio da prevalência dos direitos humanos como o

princípio básico a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua própria natureza

humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão da

sociedade  política,  mas  de  um  dever.  Esse  direitos  devem  ser  garantidos  e

consagrados.

Apesar  disso,  os  idosos  e  os  portadores  de  deficiência  ainda  sofrem,

freqüentemente, violação e desrespeito a seus direitos. Não há na lei brasileira uma

definição precisa do que se considera pessoa portadora de deficiência. Existe a Lei nº

8.160,  de  1991,  que  dispõe  sobre  a  identificação  de  pessoas  portadoras  de

deficiência auditiva, e a Lei nº 4.613, de 1965, que isenta dos impostos de importação

e  de  consumo,  bem  como da  taxa  de  despacho aduaneiro,  quanto  aos  veículos

especiais destinados ao uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de

deficiência  física  e,  também,  o  Decreto  nº  914,  de  1993,  que  institui  a  Política

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo em seu art.

3º  a  pessoa  portadora  de  deficiência  como  “aquela  que  apresenta,  em  caráter

permanente,  perdas  ou  anormalidades  de  sua  estrutura  ou  função  psicológica,

fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade

dentro do padrão considerado normal para o ser humano.”

A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência iniciou-se,

de forma explícita, com a Emenda à Constituição nº 12, de 1978, que, em um único

artigo, dispôs que seria assegurada a melhoria da condição social e econômica dos

deficientes,  especialmente,  mediante  educação gratuita,  assistência,  reabilitação e
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reinserção na vida social, proibição de discriminação, até mesmo quanto à admissão

ao trabalho, além da possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.

Com  relação  aos  idosos,  cabe-nos  fazer  menção  ao  art.  230  da  Constituição

Federal  que,  em  si,  já  era  suficiente  para  garantir  a  proteção  do  idoso,  porque

assegura “a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar

e garantindo-lhes o direito à vida.” O dever de assegurar a participação comunitária, a

defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida é da família, da sociedade e do

Estado, isto é, um dever de todos.

Apesar da garantia constitucional referente aos direitos dos idosos, essas pessoas

continuam  sendo  desrespeitadas.  Assim,  tornou-se  necessária  a  elaboração  de

outras  leis  que viessem efetivar  tais  direitos,  como a Lei  nº  8.842,  de 1994,  que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Idoso,  cria  o  Conselho  Nacional  do  Idoso,

conferindo garantias à terceira idade, entre outras. Posteriormente, editou-se a Lei nº

10.741,  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  do  Idoso,  um  instrumento  de

fundamental importância que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de

60 anos.

A  função  principal  do  Estatuto  do  Idoso  é  funcionar  como  carta  de  direitos,

fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do

idoso e verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela dignidade

das pessoas com idade mais avançada em nosso país.

Assim, é preciso contribuir para que o idoso alcance posição de cidadão efetivo na

sociedade,  galgando o lugar  de respeito e dignidade que merecem por  serem os

formadores de nossa sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar

ativamente da sociedade.

Dessa forma, verificamos ser imprescindível a adoção de medidas referentes ao

respeito  à acessibilidade  de idosos e  deficientes  físicos  visando assegurar  a  sua

liberdade de locomoção, em busca de maior inclusão social baseada na aceitação

das diferenças individuais, na valorização de cada pessoa e na convivência dentro da

diversidade humana, ainda mais porque há um aumento progressivo da preocupação

com essa questão.

Essa  preocupação  também  é  estendida  às  gestantes,  que  muitas  vezes,  têm
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dificuldades de locomoção, sendo imprescindível que sejam colocados à disposição

delas  meios  capazes  de  assegurar  um  dos  direitos  fundamentais  de  qualquer

cidadão, a locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que  essa parcela  da  sociedade  merece  muita

atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com esta

proposição,  a  qual  tem  por  objetivo  facilitar  o  acesso  e  a  permanência  dessas

pessoas nos centros comerciais,  “shopping centers”,  hiper e supermercados,  pois,

embora a nossa Constituição Federal esteja norteada pelo princípio de que o direito

ao livre acesso ao meio físico e de livre locomoção é parte indissociável dos Direitos

Humanos, falta, ainda, a visão de obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal nos arts.  1º, incisos II e III;  3º,

inciso IV; 23, inciso II; 24, inciso XIV, e 230, todos da Constituição Federal.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 688/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.427/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.858/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  empresas  que  utilizam  “e-commerce”,  com

hospedagem  em  “sites”  na  internet  e  que  tenham  matriz  ou  filiais  no  Estado,

inserirem, em seus “sites”, endereços, telefones e dados cadastrais completos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Toda  empresa  que  tenha  matriz  ou  filial  no  Estado  e  mantenha

hospedagem  em  “sites”,  visando  fazer  o  “e-commerce”  ou  propaganda  de

autodivulgação,  deverá  manter  de  forma  legível  e  com  fácil  acesso  endereço,

telefone, CNPJ, inscrição estadual, assim como seus endereços eletrônicos.

Parágrafo único - Deverá constar em seus “sites” de hospedagem “link” específico

para as informações de que trata este artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  É notório que consumidores e profissionais que se utilizam do meio

eletrônico (“sites” e “e-mails”) não têm acesso às informações das empresas de que

necessitam para exercer seus direitos.

Dessa forma, este projeto de lei visa assegurar o exercício da cidadania também na

“internet”, pois as empresas serão obrigadas a disponibilizar endereço físico, telefone,

CNPJ, inscrição estadual e endereços eletrônicos essenciais a todos os usuários de

seus serviços.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.118/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.428/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.920/2008)

Dispõe sobre o recebimento e análise de reclamações relativas a conflitos na área

de consumo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para efeito do disposto no inciso V do art. 4º da Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, ficam as empresas que forneçam bens ou prestem serviços no

Estado obrigadas a receber, analisar e responder a reclamações relativas a conflitos

na área de consumo apresentadas pelos consumidores.

Parágrafo único - As reclamações de que trata o “caput” poderão ser apresentadas

por “e-mail”, carta ou fax ou pessoalmente.

Art. 2º - O procedimento para o recebimento, análise e resposta às reclamações

obedecerão aos seguintes critérios:

I  –  recebida  a  reclamação,  a  empresa  fornecerá  ao  consumidor  o  respectivo

número de protocolo;

II – no prazo máximo de quinze dias úteis, a empresa fornecerá ao consumidor, por

escrito, a resposta relativa à reclamação; 

III – sem prejuízo das medidas legais cabíveis, o consumidor poderá contestar, no

todo ou em parte, a resposta apresentada, devendo a conclusão da demanda ocorrer

em, no máximo, quinze dias úteis.

Parágrafo  único  –  Enquanto  não  for  fornecida  ao  consumidor  a  resposta
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mencionada  no  inciso  II  deste  artigo,  e  enquanto  não  se  concluir  a  demanda

mencionada no inciso III deste artigo, fica vedada a suspensão dos serviços ou da

entrega do bem.

Art. 3º - Caso não ocorra a solução do conflito na área de consumo, respeitado o

prazo contratual ou legal para a suspensão do fornecimento do bem ou da prestação

do serviço, a empresa somente poderá efetuar a mencionada suspensão se notificar

o consumidor com antecedência mínima de cinco dias úteis.

Art. 4º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implicará nas sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - As empresas terão prazo de trinta dias para se adequarem a esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como objetivo  assegurar  ao  consumidor  a

possibilidade de apresentar suas reclamações às empresas prestadoras de serviços

ou fornecedoras de bens, prevenindo conflitos judiciais.

As empresas vêm desrespeitando o consumidor, que sente dificuldades em expor

os  problemas  da  relação  de  consumo,  muitas  vezes,  pela  inexistência  de  um

atendimento pós-venda adequado. Assim, não raras vezes a suspensão dos serviços

contratados ou da entrega de bens adquiridos ocorre sem que o consumidor possa

expor os problemas constatados. Freqüentemente, isso ocorre com base na alegação

da  existência  de  débitos.  Contudo,  quando  o  consumidor  os  questiona,  é

surpreendido pela mencionada suspensão sem que tenha ciência prévia e ainda na

fase de resolução do conflito.

Esta iniciativa visa permitir que o consumidor reclame administrativamente acerca

de serviços contratados ou bens adquiridos, ficando vedada a suspensão da entrega

de  bem  ou  da  prestação  de  serviços  enquanto  houver  controvérsia.  O  projeto  é

altamente  meritório  na  medida  em  que  traz  dispositivos  para  a  correta  e  efetiva

aplicação da lei, utilizando-se da competência legislativa concorrente concedida aos

Estados membros da Federação no art. 24, VIII, da Constituição da República.

Acreditamos que esta proposição beneficiará milhares de consumidores, bem como
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as empresas deste Estado. Assim, conto com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.429/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 878/2007)

Torna obrigatório o selo higiênico nos vasilhames destinados à comercialização de

água mineral e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os fornecedores de água mineral obrigados a adotar selo higiênico

de proteção para evitar contaminação do recipiente pelo ambiente externo.

Art. 2º - É vedada a comercialização de água mineral que não atenda ao disposto

no art. 1º.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Os fornecedores de água mineral terão o prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação para se adaptarem ao disposto nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A colocação  de  selo  higiênico  não  deve  depender  da  vontade  do

fornecedor, pois ao poder público cabe o dever de zelar pela saúde de todos, como

determinado pelo art. 196 da Constituição Federal. Dessa forma, é prudente que a

aplicação  desse  selo  constitua  obrigação  legal.  Ele  tem  como  objetivo  evitar  a

contaminação das embalagens em geral após o envassamento dos produtos.

Ainda  que  o  processo  de  industrialização  obedeça  às  normas  de  higiene  e

esterilização, após serem distribuídas, ficam as mercadorias expostas nas prateleiras,

armazéns, estoques de supermercados, etc. - vulneráveis, portanto, à contaminação.

Este projeto encontra amparo em nossa Carta Magna, que atribui expressamente

ao Estado o dever de zelar pela saúde da população, nos termos do art. 196, adiante

transcrito:
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“Art.  196  -  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

Portanto, a intenção deste projeto de lei é obrigar os fabricantes de água mineral a

aplicarem selo higiênico, sendo nosso maior objetivo a preservação da integridade

física dos nossos cidadãos e a preservação do bem maior, que é a vida.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.015/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.430/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.682/2010)

Torna  obrigatório  para  os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores

seletivos e recicladores o recolhimento e a reciclagem de celulares descartados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores  seletivos  e

recicladores deverão recolher e reciclar celulares descartados.

§  1º  -  O  recolhimento  de  celulares  deverá  ser  feito  nos  pontos  de  venda  ao

consumidor final, independentemente do local de sua aquisição.

§ 2º - Os fabricantes, distribuidores, comerciantes, coletores seletivos e recicladores

estão sujeitos a cota de recolhimento a ser regulamentada em decreto.

§  3º  -  Os celulares  recolhidos  nos  pontos  de  venda  ao consumidor  final  serão

entregues às empresas de coleta seletiva e reciclagem.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  ensejará multa no valor de 10

Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais,  a 100 (cem) Ufemgs,

dobrada em caso de reincidência, graduada de acordo com a gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

§  1º  -  Na  hipótese  de  reiterado  descumprimento,  que  será  caracterizado  pela

ocorrência de mais de cinco infrações no período de um ano, o infrator estará sujeito

à cassação da inscrição estadual, sem prejuízo da multa prevista no “caput” deste

artigo.
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§ 2º - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas mediante procedimento

administrativo realizado por órgão designado pelo Poder Executivo, garantida a ampla

defesa e o contraditório.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  questão  ambiental  mereceu  do  legislador  constituinte  grande

atenção. Além de a matéria ser objeto de capítulo próprio na Carta Magna, há vários

outros dispositivos que dela tratam. No que é pertinente, vale destacar o comando

contido  no  art.  170  da  Constituição  Federal:  "A  ordem  econômica,  fundada  na

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos

existência  digna,  conforme os  ditames  da justiça  social,  observados os  seguintes

princípios:  (...)  VI  -  defesa  do  meio  ambiente,  inclusive  mediante  tratamento

diferenciado  conforme  o  impacto  ambiental  dos  produtos  e  serviços  e  de  seus

processos  de  elaboração  e  prestação".  Assim,  a  imposição  prevista  no  projeto

confirma a proteção integral determinada pela Carta Magna, sem ofender o princípio

da livre iniciativa.

Além  disso,  cabe  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  sobre  consumo  e

proteção ao meio ambiente (art. 24, V e VI, da Constituição Federal). Desta forma,

quanto ao aspecto constitucional, é inegável a competência do Estado para legislar

sobre o assunto.

Por outro lado, o crescimento constante do consumo de bens duráveis fez surgir um

problema: o que fazer com os produtos trocados pelos consumidores, por exemplo,

os  aparelhos  de  celular  antigos?  O  acúmulo  desses  resíduos  certamente  causa

degradação ambiental; portanto, deve ser uma preocupação de todos.

A propósito,  algumas empresas  já  estão  adotando o procedimento da  chamada

logística  reversa,  que  consiste,  entre  outras  coisas,  no  recolhimento  de  resíduos

sólidos  produzidos  pela  indústria,  como forma de  minimizar  o  impacto  ambiental.
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Entretanto,  ainda  é  modesta  a  participação  da  indústria  e  do  comércio  no

recolhimento  dessas  embalagens,  razão  pela  qual  faz-se  necessária  a  sua

normatização para torná-lo compulsório.

É importante destacar os dados estatísticos sobre a questão, para se ter uma ideia

da dimensão do problema:

Número de celulares no Brasil (2006): 99.900.000 aparelhos; no Sudeste (2006):

47.400.000 aparelhos; em Minas Gerais (2006): 10.800.000 aparelhos. 

Projeção  para  abril  de  2010:  no  Brasil:  180.800.000  aparelhos;  no  Sudeste:

84.100.000 aparelhos; em Minas Gerais: 18.500.000 aparelhos.

Dados fornecidos pela Teleco - Inteligência em Telecomunicações, através do “site”

www.teleco.com.br, tendo como fonte a Anatel.

O Brasil é o 5º país do mundo em celulares. Só perde para a China, Índia, Estados

Unidos e Rússia, nesta ordem, e é seguido pelo Japão. 

Não se pode assegurar uma estimativa para a curva de crescimento do uso de

celulares  por  conta  de variados fatores,  como o  aumento  da  renda individual,  da

população em geral e da população com acesso ao celular, a redução do preço final

do aparelho provocada pela competição industrial e pela otimização da tecnologia de

produção, o comportamento quanto ao uso de mais de um aparelho por pessoa e o

ponto de saturação indeterminado.

Considerando-se a durabilidade do aparelho - de um ano a um ano e meio - e o

acesso a novas tecnologias que tornarão os aparelhos obsoletos a cada ano, é de

supor que, no Estado, possa vir a ser descartada anualmente uma quantidade tal de

aparelhos que certamente terá um impacto ambiental significativo.

A reciclagem desses aparelhos, a exemplo do que já acontece no Japão, significa

uma importante fonte de recursos econômicos e, ainda mais, uma forte contribuição

para a sustentabilidade e a educação ambiental, reduzindo enormemente o impacto

no meio ambiente do descarte de aparelhos celulares.

Finalmente, para a eficiência da educação do usuário consumidor de celulares, o

descarte adequado, que é o maior problema a ser enfrentado, impõe à indústria e aos

distribuidores a implantação de políticas visando à devolução dos aparelhos a serem

descartados nos pontos de venda. As empresas de coleta seletiva e as recicladoras
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deverão estar também sujeitas a cotas de coleta e reciclagem de celulares, como

forma de dinamizar o procedimento. 

Assim, o projeto tem o escopo de criar mais um instrumento de proteção ao meio

ambiente e à boa economia da produção industrial e do consumo, o que atende aos

ditames constitucionais em relação à matéria.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 977/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.431/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.735/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede no Município de

Itatiaiuçu. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Paraíso - Inpar -, com sede

no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011. 

Neider Moreira 

Justificação: O Instituto Paraíso atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. Foi fundado em 17/11/2008 no Município de Itatiaiuçu e atende gratuitamente

crianças e  jovens  com necessidades  especiais  através da  equoterapia,  equitação

terapêutica, que consiste em utilizar o cavalo como instrumento de terapia para fins

de saúde, educação e lazer. 

Em  face do  exposto,  apresento  este  projeto  de  lei,  para  apreciação  dos  meus

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  do  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.432/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 1.005/2007) .

Dispõe sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas
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por sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  uso  de  sacos  plásticos  de  lixo  e  de  sac olas  plásticas  deverá  ser

substituído pelo uso de sacos de lixo ecológicos e de sacolas ecológicas, nos termos

desta lei.

Parágrafo único - Para fins desta lei, entende-se por:

I - saco de lixo ecológico, aquele confeccionado em material oxi-biodegradável;

II  -  sacola  ecológica,  aquela  confeccionada em material  oxi-biodegradável  ou  a

sacola do tipo retornável;

III  -  material  oxi-biodegradável,  o  material  que apresenta  degradação inicial  por

oxidação  devida  à  luz  e  ao  calor  e  degradação  posterior  por  ação  de

microorganismos e cujos resíduos finais não são prejudiciais ao meio ambiente;

IV  -  sacola  do  tipo  retornável,  a  sacola  confeccionada  em  material  durável  e

destinada à reutilização continuada.

Art.  2° -  A  substituição  de  uso  a  que  se  refere  est a  lei  acontecerá  nos

estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do poder público sediados no

Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A substituição de uso a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo

prazo  de  três  anos,  contado  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei,  e  caráter

obrigatório a partir de então. 

Art. 4º - A inobservância ao disposto nesta lei acarretará, ao infrator, as seguintes

penalidades:

I - notificação;

II - multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), e em caso reincidência, no valor de

R$2.000,00 (dois mil reais);

III - interdição do estabelecimento;

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento.

§ 1° - Na penalidade de notificação será concedido prazo de 30 dias para que o

infrator se ajuste ao previsto por esta lei.

§ 2° - A penalidade de cassação do alvará de locali zação e funcionamento não se

aplica a órgãos e entidades do poder público.
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Art. 5° - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, acompanhará e

fiscalizará o  cumprimento  desta  lei  pelos  estabelecimentos  privados  e pelo  poder

público.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a reali zar campanhas educativas e de

conscientização de cidadãos e instituições a respeito da substituição de que trata esta

lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Entramos em um novo século, o mundo está mudando, os recursos

naturais estão ficando escassos para a demanda humana no planeta. Todos devemos

pensar em responsabilidade ambiental e iniciar a mudança nos padrões de produção

e consumo para padrões sustentáveis ou nossos descendentes serão penalizados

pelo nosso modo de vida. 

Visando à diminuição do impacto ambiental causado pelos plásticos, que demoram

centenas de anos  para  se  decompor,  este  projeto  tem a intenção de estabelecer

normas  para  a  substituição  de  sacolas  plásticas  convencionais,  distribuídas

principalmente por supermercados e lojas, por sacolas ecológicas.

Enquanto uma sacola convencional pode levar mais de 500 anos para se decompor

no meio ambiente, a biodegradável desaparece em 18 meses, depois do descarte. E

a degradação acontecerá, mesmo que o plástico seja descartado indevidamente e

abandonado ao ar livre.

A conversa começa a ficar séria quando é colocada em números. Uma família de

quatro pessoas de classe média usa mil sacolas, cerca de 40 quilos de plásticos, por

ano. 

A luta  contra  a  “plasticomania”  ganhou  importantes  aliados  entre  governos  da

Europa.  Na Alemanha,  criou-se uma taxa extra pelo uso dos sacos plásticos.  Na

Irlanda, o imposto na sacola plástica aumentou, o que diminuiu o seu consumo. 

No Brasil, existem vários programas e iniciativas para diminuir o lixo que a sacola

plástica produz, substituindo o seu uso por outras formas de sacolas: reutilizáveis ou

de material biodegradável. Temos exemplos em Municípios como Curitiba, Londrina e
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Maringá, no Paraná, Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul, Americana, em

São Paulo,  e Sobral,  no  Ceará.  Além disso,  empresas  privadas,  como o  Pão de

Açúcar,  e  diversas  panificadoras  têm  discutido  o  assunto  em  seus  congressos.

Algumas  instituições,  inclusive,  trabalham  para  ampliar  a  discussão  sobre

embalagens alternativas,  e mais adeptos surgem com propostas, como o Instituto

Akatu pelo Consumo Consciente, a Fundação Verde (Funverde) e a Ecologia e Ação

(Ecoa).

Esta proposição tem prioritariamente o sentido educativo de conscientizar o poder

público e as empresas que atuam em nosso Estado, da importância de empreender

desde já ações de preservação do meio ambiente visando às futuras gerações.

Ao  estatuir  que  instituições  com  atuação  em  Minas  Gerais  substituam  sacolas

plásticas por ecológicas, estabelece normas específicas sobre a preservação do meio

ambiente, conforme o art. 23 da Constituição Federal de 1988, dispondo que será de

competência comum a União, Estados, DF e Municípios. Então, podemos concluir

que a Carta Magna, ao instituir  competência comum, considerou o meio ambiente

uma  matéria  de  tamanha  importância  que  todos  os  entes  da  Federação  têm  a

obrigação de zelar por ele.

Tendo  em  vista  a  importância  deste  assunto,  venho  pedir  o  apoio  dos  nobres

colegas para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.433/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.305/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso

de  drogas  e  substâncias  entorpecentes  durante  “shows”,  eventos  culturais  e

esportivos voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  obrigatória  a  inserção  de  mensagens  educativas  sobre  o  uso de

drogas e substâncias entorpecentes durante “shows”, eventos culturais e esportivos

voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado.
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Parágrafo único -  As  mensagens educativas  serão apresentadas ao público  em

material escrito, oralmente ou em forma de vídeos, devendo ser regulamentado pelo

Chefe do Poder Executivo o recurso audiovisual  a ser utilizado para cada tipo de

evento. 

Art. 2º - A confecção do texto informativo e seu conteúdo, bem como o controle e a

fiscalização do cumprimento desta lei,  ficam a cargo do órgão competente,  a ser

definido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.  3º  -  Os realizadores dos eventos de que trata  esta lei  decidirão,  dentro da

programação, o momento em que as inserções serão executadas. 

Parágrafo único - Os realizadores dos eventos comunicarão ao órgão de controle e

fiscalização a que se refere o art. 2º desta lei, com antecedência mínima de vinte

dias.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  Os  estudos  relacionados  à  dependência  de  drogas  demonstram

claramente que grande parte da incidência do consumo de entorpecentes se inicia

exatamente  no  público  infanto-adolescente,  e  este,  uma  vez  atingido,  encontra

maiores dificuldades em se libertar desse mal. O tratamento nem sempre se mostra

eficaz, além de representar alto custo e apresentar oferta reduzida. 

O governo do Estado tem, nas suas ações administrativas, demonstrado sua nobre

preocupação com a prevenção do consumo de álcool, tabaco e drogas, ao criar a

Subsecretaria Antidrogas na sua estrutura administrativa.

Está consignado na Constituição Estadual, no inciso II do parágrafo único do art.

186, e no art. 195, o seguinte: 

“Art.  186 - 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.”.
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(...)

“II - acesso às informações de interesse para a saúde, obrigando o Poder Público a

manter a população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas

de prevenção e controle;”

(...)

“Art.  195  -  A  educação,  direito  de  todos,  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  com  vistas  ao  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.”.

Medidas educativas se configuram na melhor forma de evitar o envolvimento do

referido segmento social com esse condenável hábito. Aproveitar as oportunidades e

os  ambientes  em  que  haja  boa  aglomeração  do público  alvo,  como propõe  este

projeto,  é  tornar  possível  atingir  os  objetivos  da  mensagem  de  maneira  mais

interessante,  estabelecendo  um  elo  de  comunicação  com  o  público,  tornando  o

momento  prazeroso  para  a  juventude  em  uma  chance  para  reflexão  sobre  os

malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes, constituindo-se

assim, como uma alternativa de saúde preventiva à dependência de drogas. 

Como visto, cabe ao Estado a nobre tarefa de elaborar políticas públicas que visem

a  garantir  aos  cidadãos  acesso  às  informações  de  interesse  para  a  saúde,

notadamente  aquelas  que  objetivam  informar  e  esclarecer  a  população  sobre  os

riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle. 

Pelas mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de meus nobres pares

para a aprovação desta importante medida legislativa.

- 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 1.434/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.239/2009)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  identificação  de  passageiros  de  ônibus

intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  obrigada  a  identificação  pessoal  dos  passageiros  quando  do

embarque em ônibus de rotas intermunicipais. 
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Parágrafo único - A identificação dar-se-á quando do embarque do passageiro nas

estações rodoviárias, bem como quando do embarque durante o trajeto da viagem.

Art. 2° - A identificação pessoal dar-se-á por meio  de qualquer documento válido em

território nacional que comprove a identidade do passageiro. 

Art. 3° - O nome do passageiro será por ele preench ido no bilhete de passagem,

sendo  obrigação  da  empresa  de  transporte  coletivo  intermunicipal  proceder  à

conferência do nome através do documento de identidade do passageiro.

§ 1º - Após a conferência do nome, o documento de identidade será imediatamente

devolvido ao passageiro.

§  2º  -  O  passageiro  sem  documento  de  identificação  não  poderá  ingressar  no

ônibus.

Art. 4º - A inobservância desta lei acarretará ao infrator as sanções que vierem a ser

estabelecidas em regulamento. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O escopo deste projeto de lei objetiva a identificação dos passageiros

que utilizam os serviços das empresas de transporte coletivo intermunicipais.

A  identificação  dos  passageiros  transportados  pelas  empresas  de  transporte

coletivo intermunicipais é de vital importância para o sistema integrado de segurança

pública e para as famílias dos passageiros; se não, vejamos: o sistema integrado de

segurança  pública,  Polícias  Civil  e  Militar,  contará  com  um  importante  aliado  no

combate  aos crimes  que é  a  informação  sobre a  identidade das  pessoas  ou até

mesmo a sonegação ou a adulteração dela, sobre os deslocamentos das pessoas

entre  Municípios,  principalmente  naqueles  integrantes  de  regiões  metropolitanas;

cumpre  ainda  ressaltar  que,  com  a  implementação  da  norma  ora  proposta,

poderemos reduzir, por dissuasão, o número de passageiros infratores que buscam

evadir-se do local  onde cometeram crimes ou cumprem pena,  dificultando a  fuga

desses indivíduos. 

A medida será também importante para as famílias, que assistem angustiadas aos

constantes acidentes que vêm se repetindo na extensa malha rodoviária do Estado
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de Minas Gerais, sem saber ao certo se o seu ente querido está ou não entre os

passageiros dos ônibus intermunicipais. 

Além  dos  benefícios  acima  narrados,  esta  proposição  não  acarretará  custo

financeiro às empresas, tampouco ao Estado, que já dispõe de estrutura própria e

específica para fiscalizar e fazer com que a inovação proposta se torne realidade, até

mesmo por imposição constitucional. 

Contamos com a anuência dos nobres pares a este projeto de lei, esperando 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 1.435/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.148/2009)

Institui  a  obrigatoriedade de os Centros  de Formação de Condutores -  CFCs -,

ministrarem um mínimo de horas/aula nas rodovias fora do perímetro urbano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As aulas práticas de direção veicular, constituídas de um mínimo de vinte

horas/aula  para  cada  categoria  de  habilitação,  ministradas  pelos  Centros  de

Formação de Condutores - CFCs localizados no Estado, para a obtenção da primeira

Carteira Nacional de Habilitação, além das noções de funcionamento do veículo e

convivência  real  dos  demais  elementos  do  processo  de  circulação,  no  período

destinado à prática de direção na via pública, terão um mínimo de cinco horas/aula

destinadas ao aprendizado nas rodovias fora do perímetro urbano.

Parágrafo  único  -  Constará,  no  comprovante  da  conclusão de aulas  práticas,  o

relatório das horas aulas realizadas nas rodovias fora do perímetro urbano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: As Polícias Rodoviárias, a cada ano, divulgam, em suas estatísticas,

números  expressivos  de  acidentes  com  veículos  automotores  nas  rodovias  que

cortam a extensa malha rodoviária do Estado; a BR 381, também conhecida como

Rodovia da Morte, já coleciona dados e estatísticas de acidentes com mortes, que

entristecem a todos os mineiros.
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Cumpre  salientar  que,  nos  acidentes  com  ferimentos  graves  e  morte,  um  alto

percentual dos veículos é dirigido por motoristas portadores da Carteira Nacional de

Habilitação - CNH - com vigência de zero a cinco anos.

Conclui-se,  da  análise  das  estatísticas  oficiais  sobre  os  acidentes  de  veículos

automotores nas rodovias que cortam o Estado, que um número expressivo desses

acidentes é devido à falta de prática de aulas de direção nesses locais, posto que a

primeira CNH tem validade de cinco anos, e no primeiro ano é expedida apenas uma

carteira provisória.

Por outro lado, a primeira CNH é conferida aos aprovados sem a exigência mínima

da prática de direção nas estradas porque é conquistada apenas com aulas práticas

de direção tão-somente nas vias públicas urbanas. Daí a razão do elevado índice de

acidentes graves e com morte entre os motoristas portadores da primeira habilitação.

A medida legislativa ora proposta objetiva, ao capacitar melhor os condutores de

veículos  automotores  portadores  da  primeira  CNH,  poupar  a  vida  de  inúmeros

mineiros  em  razão  de  que  a  maioria  dos  acidentes  são  provocados  por  falhas

humanas e os  novos motoristas  têm dificuldades para perceber  a diferença entre

dirigir no perímetro urbano e nas rodovias. Os condutores precisam de mais preparo,

mais atenção e mais perícia ao dirigir nas vias urbanas e rodovias.

Sabemos que é prerrogativa da União legislar sobre o sistema de trânsito brasileiro

tendo, por isso, instituído o Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Lei nº 9.503, de

1997.

O mencionado Diploma Legal, em seu capítulo XIV, art. 140, atribui aos Estados ou

ao Distrito Federal a responsabilidade de expedição da CNH, na sua condição de

executivo  da  legislação  do  trânsito  de  qualquer  natureza,  nas  vias  terrestres  do

territórios nacional.  No art.  147, item V -  determina que o candidato à habilitação

deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito.

No que se refere à formação de condutor de veículo automotor, o art. 155 prescreve

que esta seja realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos

Estados ou do Distrito Federal. E, por último, no art. 158, o CTB determina que a

aprendizagem só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo

órgão executivo de trânsito.
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Portanto, a aprendizagem para a obtenção da habilitação está afeta aos Estados,

na sua condição de executivo das leis de trânsito.

No Estado, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran-MG tem como finalidade

gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o território do Estado, as atividades

do trânsito, nos termos da legislação própria. Assim, cabe ao Detran-MG, como órgão

executivo  das  leis  do  trânsito,  as  prerrogativas  e  a  tarefa  de  legislar  sobre  as

atividades dos Centros de Formação de Condutores - CFCs -, no que se refere ao

aprendizado para a obtenção da CNH. Por tais razões, o projeto de lei em apreço não

colide com a legislação federal que concede aos Estados e ao Distrito  Federal  a

responsabilidade de formação de condutor de veículo automotor.

Cumpre, finalmente registrar, que a Assembleia Legislativa do Paraná, no último dia

8/12/2008, aprovou projeto de lei semelhante, apresentado pelo Deputado Professor

Luizão.

Pelo que, contamos com a anuência dos nobres pares ao projeto de lei em apreço,

esperando 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 1.436/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 832/2007)

Torna  obrigatória  a  vacinação  contra  a  meningite  bacteriana  em  crianças  de  6

meses a 1 ano de idade, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  obrigatória  a  vacinação  contra  a  meningite  meningocócica  e

pneumocócica em crianças de 6 meses a 1 ano de idade, no Estado.

Parágrafo  único  -  A vacinação  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

oferecida gratuitamente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011. 

Rosângela Reis

Justificação:  A meningite é uma doença causada por  vírus  ou  bactérias  e pode

causar  a  morte  ou  deixar  graves  seqüelas,  quando  afeta  as  funções  cognitivas,

levando a uma vida vegetativa.
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As  crianças  de  6  meses  a  1  ano  são  mais  vulneráveis  ao  meningococo,  pois

geralmente ainda não desenvolveram anticorpos contra a doença.

Atualmente, apenas a imunização contra a meningite haemophilus é feita em postos

de  saúde.  As  vacinas  contra  as  formas  meningocócicas  (neisséria  meningite)  e

pneumocócica  (streptococus  pneumoniae)  só  são  encontradas  em  clínicas

particulares, e cada dose pode custar R$150,00.

Apesar de todos os esforços dos técnicos da Secretaria de Saúde, até o momento,

não se conseguiu incluir no calendário básico da criança a vacina contra a meningite

bacteriana.  Assim,  não  podemos  esperar  mais  que  o  governo  federal  acate  a

proposta  de  inclusão  dessas  vacinas  no  calendário  nacional.  Devemos  agir,

protegendo, inicialmente, as crianças, bem como incentivando o desenvolvimento de

campanhas publicitárias sobre essa matéria em todo o Estado.

Espero  contar  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  para

aprovação desta proposição.

- 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 1.437/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.942/2007)

Dispensa ou restitui ao proprietário de veículo roubado o valor pago referente ao

IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo garantirá a restituição ou dispensa de pagamento de

IPVA ao proprietário de veículo licenciado no Estado de Minas Gerais que tenha sido

roubado ou furtado nos limites do território mineiro.

§ 1° - A dispensa do pagamento valerá a partir do m ês seguinte ao da ocorrência do

fato, à razão de 1/12 por mês do imposto devido.

§ 2° -  No caso de já ter  sido recolhido o IPVA, o c ontribuinte deverá solicitar  à

Fazenda Estadual a restituição a que tiver direito.

§ 3° - Caso venha a ser recuperado o veículo, o imp osto deverá ser recolhido no

prazo de 30 dias contados da data da ocorrência, observada a proporcionalidade com

base nos meses restantes do exercício fiscal correspondente.
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Parágrafo único - A comprovação do roubo ou furto a que faz referência o “caput”

deste artigo dar-se-á com base em boletim de ocorrência formalizado em unidade

policial, que processará o bloqueio do veículo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O aumento crescente de ocorrências de furtos e roubos de veículos e

a impossibilidade de o poder público garantir a segurança necessária contra esse tipo

de crime torna imperativa a oferta de compensação aos proprietários de carros pela

perda  material  sofrida  nesses  casos.  A  proposição  que  apresentamos  busca

desobrigar a vítima do pagamento do imposto, o que minimiza, ainda que de forma

modesta, seus prejuízos com a perda do bem.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Rogério

Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 671/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.438/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.254/2010)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de  3 de agosto de 1992, passa a

destinar-se ao funcionamento da Associação Comercial e Industrial de Luz.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  A Lei  nº  10.848,  de  1992,  autorizou o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Luz  um  terreno  urbano  com  335m²,  situado  no  Largo  da  Catedral,

esquina da Rua Capitão Alexandre Du, nesse Município, para o funcionamento de

sua Câmara Municipal.
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Como,  até  o  momento,  não  foi  construído  o  prédio  para  abrigar  o  Legislativo

luzense, o Prefeito Municipal pretende utilizar o imóvel em benefício da comunidade

local.

Dessa forma, pretende seja o bem utilizado pela Associação Comercial e Industrial

de Luz, entidade sem fins econômicos que tem como finalidade orientar e representar

os  lojistas  desse  Município,  difundindo  conhecimentos  técnicos  especializados  e

incrementando o comércio.

Considerando que tal utilização pode trazer amplos benefícios à população de Luz,

solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei,

que permite que se dê nova destinação ao imóvel cuja doação foi autorizada pela Lei

nº 10.848.

- 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 1.439/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.330/2010)

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o

processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A -  Terão prioridade de tramitação,  em qualquer  órgão ou instância,  os

processos administrativos em que figure como parte ou interessada:

I - pessoa cadastrada como doadora de sangue;

II - pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.

§  1º  -  A pessoa  interessada  na  obtenção  do benefício,  juntando  prova da sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem tomadas.

§ 2º  -  A comprovação da condição de doador  de sangue dar-se-á  por  meio de

documento expedido por entidade coletora oficial ou por entidade credenciada pela

União, pelo Estado ou por Município.

§  3º  -  Deferida  a  prioridade,  os  autos  administrativos  deverão  ser  identificados
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através de fita adesiva ou carimbo equivalente com os seguintes dizeres: “Tramitação

prioritária - doador de sangue” ou “Tramitação prioritária - idoso”.

§ 4º - O regime prioritário de tramitação não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se em favor de seu cônjuge ou companheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Wander Borges

Justificação:  O  processo  administrativo  é  classificado  como  uma série  de  atos

coordenados para a realização dos fins estatais, podendo ser instaurado mediante

provocação  do  interessado  ou  por  iniciativa  da  administração  pública.  Enseja,

portanto, uma manifestação de vontade estatal.  Trata-se de instrumento capaz de

proteger os direitos e interesses do cidadão em face de outros cidadãos e do próprio

poder público, o que demonstra sua relevância para o Estado Democrático de Direito.

A exemplo do que ocorre no Poder Judiciário, a esfera administrativa sofre com o

volume de processos não apreciados, fazendo com que os interessados suportem os

desgastes materiais e morais causados pela morosidade.

A proposição em tela pretende estabelecer um regime de tramitação prioritário dos

feitos administrativos, beneficiando os doadores de sangue e os idosos. 

A doação de sangue consiste em um ato voluntário pelo qual o doador tem seu

sangue coletado para fins de armazenamento em um banco de sangue ou para uso

subsequente  em  uma  transfusão.  A  quantidade  de  sangue  estocada  influencia

diretamente o funcionamento de hospitais e centros de saúde, pois a sua ausência

resultará no cancelamento de cirurgias e até mesmo em mortes.

Matérias jornalísticas  veiculando os insuficientes  níveis de sangue estocado são

rotineiras. Visando solucionar a questão, o projeto institui a prioridade de tramitação

dos  processos  administrativos  em  que  figuram  como  interessados  doadores  de

sangue. Propomos uma forma de incentivar potenciais doadores, como também de

conscientizar a população acerca da importância do ato de doar sangue de forma

fidelizada e responsável.

O projeto prevê, ainda, como beneficiárias da tramitação prioritária, as pessoas com

idade igual ou superior a sessenta anos, pois a diminuição de sua perspectiva de vida



2076
____________________________________________________________________________

aumenta os efeitos danosos da morosidade dos feitos administrativos.

Diante  do exposto,  contamos com o  apoio  dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 796/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.440/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.918/2010)

Dispõe  sobre  o  transporte  e  o  armazenamento  temporário  de  resíduos  sólidos

perigosos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  É  vedado o ingresso,  no Estado de Minas G erais,  de resíduos sólidos

perigosos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio

ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento,

reforma, reuso, reutilização ou recuperação.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, consideram-se resíduos perigosos aqueles

que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,

toxicidade,  patogenicidade,  carcinogenicidade,  teratogenicidade  e  mutagenicidade,

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental.

Art. 2º - O transporte e o armazenamento temporário de resíduos sólidos perigosos

depende da obtenção do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR -, expedido

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente. 

§ 1º - O MTR conterá:

I - numeração sequencial;

II - informações sobre a origem, a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

III - local de destino;

IV - identificação do:

a) gerador;

b) transportador;

c) veículo;

d) destinatário.
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§ 2º - O gerador, o transportador e o destinatário devem atestar, sucessivamente, a

efetivação  do  embarque,  transporte  e  recebimento  dos  resíduos,  por  meio  de

assinatura,  carimbo,  selo  ou  equivalente,  aposto  no  MTR,  retendo  uma via  para

arquivo, à disposição da fiscalização.

§ 3º - O gerador e o transportador são responsáveis pelo cumprimento da obrigação

estabelecida no “caput” deste artigo.

§ 4º -  Compete ao transportador apresentar o MTR aos agentes da fiscalização

federal, estadual ou municipal, no ato das fiscalizações ou inspeções.

§ 5º - Na hipótese da constatação de inconsistências ou irregularidades no MTR ou

nos resíduos transportados, o veículo e sua carga ficarão retidos até a regularização

dos documentos. 

Art. 3º - Os geradores, os destinatários e os transportadores de resíduos industriais,

anualmente,  apresentarão  ao  órgão  ambiental  competente  declaração  formal

contendo a quantidade de resíduo gerado, armazenado, transportado e destinado. 

Parágrafo único -  A declaração prevista no “caput”  deste artigo estabelecerá, no

mínimo:

I - identificação do declarante;

II - discriminação dos resíduos;

III  -  descrição  das  quantidades  geradas,  armazenadas,  transportadas  ou

destinadas;

IV - tecnologia de tratamento aplicada;

V - identificação da origem ou do destino dos resíduos.

Art. 4º - Os destinatários utilizarão o Certificado de Destinação Final para atestar a

efetiva destinação dos resíduos recebidos. 

§ 1º - O CDF conterá:

I - numeração sequencial;

II - identificação do gerador;

III - informações sobre a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

IV - tecnologia de tratamento aplicada.

§ 2º - Os destinatários apresentarão ao órgão ambiental, mensalmente, relatório de

atividades, contendo:
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I - identificação dos geradores;

II - informações sobre a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

III - quantidades geradas, armazenadas, transportadas ou destinadas;

IV - tecnologia de tratamento aplicada;

V - identificação da origem e destino dos resíduos.

Art. 5º - Os resíduos temporariamente armazenados pelos geradores, empresas de

tratamento  intermediário  ou  empresas  de  transporte  serão  armazenados  em

consonância com as normas técnicas e precauções ambientais estabelecidas pelos

órgãos de controle ambiental, estadual e federal. 

Parágrafo único - O período de armazenamento temporário corresponderá a:

I - 120 (cento e vinte) dias para os resíduos perigosos;

II - 180 (cento e oitenta) dias para os resíduos não perigosos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Wander Borges

Justificação: São considerados resíduos perigosos aqueles que, em razão de suas

características  de  inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade,  toxicidade,

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade,  apresentam

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. 

Os resíduos perigosos são gerados em muitos  setores da  economia,  tais  como

químico,  agrícola,  eletrônico,  petroquímico,  entre  outros.  Dessa  forma,  são

consequência da sociedade industrializada, refletindo nossas necessidades diárias de

produzir, empacotar, limpar, fazer a higiene pessoal, cuidar da beleza, entre outras.

A proposição em tela visa criar um instrumento capaz de monitorar e até minimizar

os riscos ao  meio ambiente e à saúde pública,  decorrentes da movimentação de

resíduos perigosos. Este projeto considerou as colocações e os debates proferidos

pelos convidados e participantes da audiência pública realizada pela Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  no dia 26/5/2009, e visa contribuir

com o gerenciamento da atividade. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.107/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.441/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.086/2010)

Veda a comercialização de lanches acompanhados de brindes ou brinquedos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a comercialização de lanches acompanhados de brindes ou

brinquedos de qualquer tipo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de abril de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  Baseado  em  um  projeto  da  Vereadora  Maria  Lúcia  Scarpelli,  da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, este projeto visa combater a venda casada de

alimentos com brindes ou brinquedos, com o objetivo de prevenir a obesidade, em

especial nas crianças, que pode ser incentivada com esse tipo de prática comercial.

As  promoções das  redes  de “fast  food”  vendem lanches  junto  com brinquedos,

associando personagens de desenhos animados aos lanches e tendo como público

alvo os consumidores infantis.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  proíbe  o  “uso  profissional  e  calculado  da

fraqueza ou da ignorância do consumidor infantil”. Esse público não completou sua

formação  crítica  e  não  tem  capacidade  de  distinção  e  de  identificação  do  intuito

lucrativo e apelativo desse tipo de promoção. De acordo com o Ministério  Público

Federal, em São Paulo o Código reitera que a decisão de consumir alimentos deve

ser tomada levando-se em conta a qualidade da dieta e não pode “ser ofuscada pelo

impulso ou desejo de apropriação de um brinquedo ou objeto com apelo infantil”. “A

atração do consumidor infantil  pela alavanca de brinquedos e produtos com apelo

para as crianças retira fundamentalmente o aspecto crítico ou avaliativo sobre o que

comer e por que comer”. Na maioria das vezes a criança está sem fome e deixa todo

o conteúdo do lanche na mesa.

Outro aspecto importante é que a obesidade infantil tem se tornado um problema de

saúde pública em vários países e também no Brasil. O alimento acompanhado do

brinquedo induz a criança a solicitar o lanche desnecessário. 

Uma pesquisa  do  Instituto  de  Defesa do Consumidor  -  Idec  -  e  Instituto  Alana
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mostra que os lanches que acompanham os brinquedos em cinco redes de “fast food”

podem contem até 70% da quantidade de sal e gordura saturada que uma criança

pode ingerir por dia. O lanche do McDonald's que acompanha os brinquedos tem 0,4g

dessa gordura, o do Burger King, 2g, e o do Bob's, 3,7g. A ingestão da gordura trans

traz malefícios em qualquer quantidade, já que aumenta os níveis de colesterol.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.139/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 541/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina -

Fafism -, do Município de Muriaé, pelos 50 anos de sua criação. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 542/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a realizar estudo técnico para

avaliar  o  risco à  saúde pública  nos Municípios  de  Andradas,  Caldas  e  Poços  de

Caldas  em  decorrência  do  lixo  nuclear  produzido  no  Município  de  Caldas.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Do  Deputado  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação  da  Frente  Parlamentar  para  debater  as  necessidades  de  reparação  e

investimentos no transporte de carga pesada e na preservação da malha ferroviária,

de locomotivas antigas e das estações ferroviárias, principalmente as tombadas como

patrimônio histórico do Estado. Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente

Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ana Maria Resende, Anselmo José

Domingos, Antonio Lerin, Bruno Siqueira, Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel, Célio

Moreira, Delvito Alves, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar

Prado,  Gustavo  Corrêa,  Hélio  Gomes,  Inácio  Franco,  Ivair  Nogueira,  João  Vítor

Xavier,  José Henrique,  Luiz Henrique,  Maria Tereza Lara,  Neider Moreira,  Rômulo

Veneroso, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão e Direito à
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Comunicação  com  Participação  Popular.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação

dessa Frente Parlamentar os Deputados Adalclever Lopes, Anselmo José Domingos,

Antônio  Júlio,  Carlin  Moura,  Carlos  Mosconi,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duarte  Bechir,

Duilio de Castro, Durval Ângelo, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Gilberto Abramo,

Gustavo Valadares, Hélio Gomes, Ivair Nogueira, Luiz Carlos Miranda, Luiz Henrique,

Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Paulo Guedes, Pompílio Canavez, Rogério Correia,

Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Tadeuzinho Leite e Ulysses Gomes.

Dos Deputados André Quintão, Bosco,  Carlin  Moura,  Fabiano Tolentino,  Rômulo

Viegas e Ulysses Gomes em que solicitam seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente  Parlamentar  em  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.

Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente  Parlamentar  os  Deputados

Adelmo  Carneiro  Leão,  Almir  Paraca,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Carlos

Arantes,  Antônio  Júlio,  Arlen  Santiago,  Bruno  Siqueira,  Carlos  Henrique,  Cássio

Soares, Celinho do Sinttrocel,  Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros,  Delvito  Alves,

Dilzon Melo, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro,

Durval  Ângelo,  Fred  Costa,  Gilberto  Abramo,  Hélio  Gomes,  Ivair  Nogueira,  Liza

Prado, Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Luzia Ferreira, Neider Moreira, Paulo

Lamac, Rogério Correia, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Tenente Lúcio e Zé

Maia.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Hely Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, servidores desta Casa, imprensa, público presente, boa-

tarde. Inicio meu pronunciamento com tristeza, pois, no dia 21 de abril, perdemos o

Dr.  Rinaldo  Campos  Soares,  grande  empresário  divinopolitano,  ex-Presidente  da

Usiminas. Ele fez um trabalho espetacular nessa empresa e também em Divinópolis,

onde construiu o Teatro Gravatá, palco da arte divinopolitana. Envio nossos sinceros

votos de pesar à família por essa perda. Tenho a certeza de que, lá de cima, ele

estará olhando tanto para os empresários quanto para Minas Gerais.
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O  nosso  segundo  ponto  diz  respeito  às  nossas  comissões.  Primeiramente,

falaremos da Comissão de agronegócio. Queremos parabenizar o Deputado Antônio

Carlos Arantes, que faz um trabalho brilhante nessa Comissão em várias audiências

públicas. Estivemos em Brasília para discutir o Código Florestal, juntamente com os

Deputados Rômulo Viegas, Doutor Viana e Antônio Carlos Arantes. Foi realmente um

dia  especial,  específico,  porque  tratamos  de temas de suma importância  para  os

produtores  rurais  e  para  o  meio  ambiente.  É  importante  sabermos  o  que  está

acontecendo. Brasília realmente era o palco de todos os produtores rurais: mais de

20 mil produtores rurais estavam lá presentes. Ali ouvimos vários pronunciamentos,

ficamos  sabendo  de  temas,  trabalhamos.  Fizemos  uma  audiência  pública  na

Assembleia de Minas, que durou mais de seis horas - ficamos das 2 horas da tarde a

8 horas da noite. Foi uma tarde muito boa, gratificante, em que examinamos os temas

do Código Florestal.

Realmente,  Sr.  Presidente,  os  dois  temas  hoje  mais  em  voga  são  os  pontos

culminantes do Código Florestal, porque de 89% a 90% do substitutivo do Código

Florestal,  do  Deputado  Aldo  Rebelo,  já  está  solucionado.  Os  dois  pontos  mais

problemáticos estão ainda em negociação. Um deles trata das propriedades menores

que quatro módulos fiscais,  ou seja,  150ha,  que ficam isentas das suas reservas

legais.  Os  produtores  rurais  pedem  muito,  que  realmente  seja  aprovada  essa

situação, e os representantes do meio ambiente debatem com suas ideias. Mas tenho

a certeza de que, com a consciência dos nossos Deputados, faremos o melhor,  o

melhor para Minas, para o Brasil, para os produtores rurais e para o meio ambiente.

Os  produtores  rurais  também  têm  condição  e  consciência  de  preservar  o  meio

ambiente, porém eles também precisam produzir.  Tenho a certeza que de lá sairá

uma grande decisão sobre esse ponto. O outro ponto diz respeito à diminuição das

APPs.  O  relatório  do  Deputado  Aldo  Rebelo  diz  que  são  7,5m  das  áreas  já

desmatadas e 15m para as outras áreas. O governo pede que sejam 15m nas áreas

desmatadas e 30m em outras áreas.

Ainda estão nessas duas questões, mas tenho a certeza de que sairá ainda nesta

semana a solução. 

Acho  que  Brasília  está  trabalhando  com  muito  afinco  em  relação  ao  Código
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Florestal e acredito que, no início de maio, já teremos novidades e votações. Ontem

vi uma reportagem do Bernardo Santana, Deputado Federal por Minas Gerais, que

falou sobre o Código Florestal. Ele disse que tem a certeza de que o código será

votado, ainda no início do mês de maio, porque os produtores rurais necessitam da

aprovação desse Código para contratar seus empréstimos e seus financiamentos. O

código não pode travar  essa pauta de financiamento.  Tenho a certeza de que na

pauta  haverá  uma  grande  resolução  para  que  o  código  fique  da  melhor  forma

possível. 

Tivemos  também  na  Comissão  de  agronegócio  -  da  qual  o  Deputado  Rômulo

Viegas  faz  parte,  juntamente  conosco  -,  uma  grande  audiência  pública  sobre  a

fabricação do queijo artesanal. Essa audiência foi muito boa - conseguimos lotar o

teatro  -,  assim  como o  foi  a  do  Código  Florestal.  Havia  muita  gente;  o  povo,  os

produtores rurais dela participaram. Hoje os maiores problemas desse queijo são sua

fabricação e sua venda. O pessoal reclama muito do IMA, que, em vez de prevenir, às

vezes pune. O maior pedido é que a fiscalização seja mais preventiva, para que os

produtores possam se adaptar com o tempo. Divinópolis, acredito, saiu na frente, pois

lá temos o Sistema Municipal  de Inspeção -  SIM.  Tenho a certeza  de que nosso

comandante e Secretário João Orlando fez tudo muito bem. Saímos na frente. Outras

cidades ainda não têm o SIM. 

Tenho  a  certeza  de  que  esse  tema  também  será  pauta  em  várias  cidades,

principalmente onde há o queijo artesanal. A audiência foi muito produtiva. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino, parabenizo

V. Exa. porque tem participado dos trabalhos da Comissão de Política Agropecuária,

com a qual muito contribui. Temos o prazer de, junto a V. Exa., aprender um pouco

sobre as questões da agropecuária, as quais tão bem V. Exa. compreende. 

Gostaria de aproveitar o aparte, já que V. Exa. tem falado das cidades mineiras

produtoras de queijo, para dizer que estamos representados pelo Vereador Ricardo,

de Ressaquinha, aqui presente com os vereadores-mirins, que trabalham na Câmara

Municipal,  os  quais  hoje  escutam  o  Deputado  Fabiano  Tolentino  falar  um  pouco

daquilo que há no interior de Minas. Aproveitei o aparte para apresentá-los a V. Exa. e

à nossa Assembleia Legislativa. Parabenizo-o pelo trabalho que vem realizando junto

à Comissão.
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O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.

Agradeço  também  o  Vereador  Ricardo  e  os  vereadores-mirins  de  Ressaquina,

presentes na nossa Assembleia. Gostaria de dizer que fizemos uma audiência muito

proveitosa,  juntamente  com  V.  Exa.,  quando  tratamos  da  tributação  sobre  as

atividades rurais. Lotamos nosso Plenário. V. Exa., como sempre, esteve muito atento

às questões rurais, além de presente nos movimentos. Parabéns pelo seu trabalho.

Na Comissão de Esporte, também estamos tendo várias audiências. O Deputado

Marques inicia muito bem seu trabalho na Comissão de Esporte. Ele é um Deputado

atuante  na  área  de  esportes  e  mostra  serviço  nesta  Casa.  Lá  tivemos  várias

audiências, que ocorreram neste mandato. É uma comissão nova, está começando

agora, mas já mostra serviço. Aqui já esteve presente o Subsecretário de Estado da

Juventude, Gabriel Azevedo, que realmente nos deu uma aula sobre os planos para a

juventude em todas as Minas Gerais. Naquela oportunidade, pedimos mais incentivos

para cidades do interior, como Ressaquinha e Divinópolis, para que elas possam ter

também incentivos no âmbito da política pública da juventude. Foi um audiência muito

proveitosa. Estavam presentes vários segmentos da juventude. São realmente muito

boas  essas  audiências  feitas  por  intermédio  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude. 

Outro  ponto  da  pauta  da  audiência  sobre  esportes,  muito  proveitosa,  foram  os

projetos discutidos juntamente com o nosso Subsecretário Alexandre Massura, que

entende muito do assunto. O Rogério Romero também já esteve nesta Casa falando

sobre esportes. Acho que realmente as comissões estão crescendo. 

Anteontem, terça-feira, o Deputado Tadeuzinho entrou com um requerimento - esse

Deputado atuante está chegando ao Plenário -  que solicitava uma reunião com o

Secretário de Esportes. Tivemos a presença do Secretário em nossa Casa e com ele

falamos  sobre  o  Plano Plurianual  de  Esportes.  A reunião foi  excelente.  Pudemos

saber quais são as metas do governo para os próximos quatro anos, dentro da linha

esportiva. Vimos vários planos já sendo executados, a exemplo da construção das

pistas de atletismo da UFMG, que serão inauguradas no dia 7 de julho. Iremos lá

fazer  uma visita “in loco”  para demonstrar  a capacidade desta Casa em ajudar  o

esporte em Minas Gerais. 
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Falamos um pouco sobre o ICMS solidário. Hoje o esporte, Dr. Luiz, só recebe 0,1%

do ICMS Solidário, mas nós, Deputados, podemos trabalhar para aumentar o ICMS

Solidário do esporte, para ajudarmos nossas cidades a trabalhar mais o esporte e a

prevenção através dele, aumentando um pouco a parcela do ICMS Solidário. 

Talvez um aumento de 0,1 para 1 ou para 0,5 já seria um avanço significativo dentro

da  linha  esportiva.  Falamos  sobre  Jemg,  que  são  jogos  escolares,  e  Jimi,  que

também são jogos estudantis.  Eles são muito bons, levam o esporte e o lazer às

cidades  mineiras  e  estão  sendo muito  bem executados nesta  administração,  pelo

Secretário Braulio Braz, nosso Deputado também. Falamos da saúde nas praças, das

academias populares que serão lançadas, ainda este ano, em todas as Minas Gerais.

Já fizemos o pedido em Divinópolis, que talvez será contemplado - acredito que será,

de acordo com a demanda já apresentada.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Fabiano  Tolentino,  queria

cumprimentá-lo. Você é um jovem Deputado, em primeiro mandato, com participação

em diversas comissões. Tenho acompanhado o seu trabalho de perto e a contribuição

que está dando ao Legislativo mineiro. Gostaria  também de dar  uma boa notícia,

ventilada na imprensa: a descoberta de uma nova jazida de gás na Bacia do São

Francisco  pela  Petrobras,  em  Brasilândia  de  Minas.  Nessa  manhã,  tive  a

oportunidade, Deputado Rômulo, de conversar com o ex-Deputado Genival Tourinho,

um defensor do gás na Bacia do São Francisco, preso durante “O Petróleo É Nosso”.

Queremos comemorar com o povo mineiro, com o povo da região do São Francisco,

essa descoberta, que poderá dar-nos cobertura energética por mais de 60 anos no

Brasil.  Parabenizo-o,  Deputado  Fabiano  Tolentino,  pelo  trabalho  que  vem

desenvolvendo.  Que  você  continue  firme,  sempre  trabalhando  em  prol  do  povo

mineiro.

O Deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique, sempre

presente e combativo.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino, fico muito feliz

que Divinópolis, minha terra do coração, onde mora minha família e iniciei a minha

vida política como líder estudantil,  tenha em V. Exa. um representante aqui. É um

jovem, dedicado, compromissado, atento às questões do Estado, da nossa juventude,
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da educação. Como divinopolitana, fico feliz de, sabiamente, os eleitores dessa bela

cidade do Centro-Oeste o terem escolhido. Apesar de dizer que sou Deputada de lá,

estou ausente da cidade há muitos anos, e a minha maior votação foi aqui, na Região

Metropolitana. Considero-o meu representante e tenho muito orgulho de ter aqui um

jovem com seu brilhantismo e dedicação.

O Deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado, Deputada Luzia Ferreira.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino, também aproveito a

oportunidade para dar os nossos parabéns pela brilhante atuação de V. Exa., que

muito  honra,  certamente,  a  população  de  Divinópolis  e  de  toda  aquela  região,

população  essa  que  V.Exa.  tem  representado  com  bastante  competência.

Cumprimento-o também pela sua atuação, juntamente com os demais membros, na

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  que  tem  realizado  grandes

eventos  e  várias  audiências  públicas tratando  de assuntos  pertinentes,  sobretudo

buscando  a  maior  valorização  do  produtor  rural.  Sabemos  que  é  uma  classe

importantíssima e que hoje contribui com mais de 30% do PIB em Minas Gerais e no

Brasil, gerando renda e empregos. Isso é muito importante. Deputado, já que não

terei oportunidade, pela relação dos inscritos, de fazer uso da tribuna nesta tarde, - o

farei  na  próxima  semana  -  gostaria  de  também  manifestar  nosso  pesar  pelo

falecimento  do  Prefeito  de  Matutina,  que  ocorreu  anteontem,  vitimado  por  um

acidente na BR-262,  próximo à cidade de Luz.  José Hironilton,  Prefeito  e grande

empresário da região do Alto Paranaíba, certamente deixou em luto e em pesar não

só sua família, mas toda a comunidade de Matutina. Certamente, fará grande falta

como  líder  político  e  empresário,  principalmente  para  aquela  região.  A  nossa

saudação aos alunos, vereadores-mirins da cidade de Ressaquinha. Ao olhar para

vocês, lembro-me do nosso tempo de Vereador na Câmara Municipal de Araxá, onde

exercemos quatro mandatos. Desenvolvemos o projeto do vereador-mirim. A Câmara

Municipal de Araxá tinha um vereador-mirim em cada canto da cidade, que contribuía,

e muito, com os nossos trabalhos, verificando os acontecimentos, os pleitos dos seus

setores e  dos bairros  onde moravam. Parabéns  a vocês.  Sucesso nesse projeto.

Deputado, muito obrigado pelo aparte.
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O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Obrigado,  Deputado  Bosco.  Lembro  que,  na

segunda-feira, iremos a Varginha discutir questões relacionadas à Copa do Mundo,

representando  toda  Minas  Gerais.  Na  terça-feira,  estaremos  com  a  comissão  de

agronegócio na Expozebu, também representando esta Casa. 

O  Deputado  Tadeuzinho  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Fabiano  Tolentino,

cumprimento-o por sua atuação na Comissão de Esportes, juntamente comigo, com o

Marques  e  com  o  Gustavo  Perrella.  Parabenizo-o  também  por  ter  ressaltado  as

nossas audiências públicas pela Comissão de Esportes. De fato, há quase um mês

estamos fazendo periódicas audiências públicas nessa Comissão. A última, de fato,

terça-feira  passada,  foi  com  o  Secretário  Braulio  Braz.  Foi  uma  audiência

extraordinária,  pois  mostrou  algumas  perspectivas  do  governo  para  a  parte  do

esporte em Minas Gerais. Volto a dizer que esses benefícios não podem ficar apenas

para a  Copa do Mundo,  para  as  Olimpíadas.  Têm de ficar,  principalmente,  como

benefício  para após  esses eventos,  pois  quem ganhará  é  a  população de Minas

Gerais e do Brasil. Parabéns por ressaltar essas audiências públicas. Se Deus quiser,

faremos várias outras ainda em prol do esporte, da juventude e do lazer de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino -  Muito obrigado,  Deputado Tadeuzinho Leite.  Já

estou encerrando, Sr. Presidente. No dia 20 de maio, estaremos em Divinópolis com

a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude discutindo questões relativas às áreas

de lazer do Estado e do Município. Essas áreas precisam realmente de reformas.

Com teremos atletas para 2016 se as nossas áreas esportivas precisam da reforma?

Iremos a Divinópolis para, depois, passar por toda Minas Gerais. Estive também com

o Secretário Danilo de Castro, pedindo-lhe prioridade para o asfaltamento da estrada

de Igaratinga, que liga a MG-050 a BR-262, que já é uma reivindicação antiga desta

Casa, e o asfaltamento da estrada que liga Divinópolis a São Sebastião do Oeste,

obra muito importante também para a região. Já encerrando, Sr. Presidente, recebi a

visita dos Delegados que requerem melhores condições tanto de trabalho como de

remuneração  para  a  categoria.  Que  esta  Casa  olhe  um  pouco  mais  para  os

Delegados.  É  uma  demanda  dessa  categoria,  uma  reivindicação  justa  para

melhorarmos  a  nossa  segurança  pública  e  nossas  delegacias.  O  nosso  “site”
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www.fabianotolentino.com  tem  todas  essas  questões  aqui  citadas.  Agradeço  a  V.

Exa., às Deputadas, aos Deputados e ao público presente. Fiquem com Deus.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, colegas

parlamentares, meus amigos e amigas, telespectadores da TV Assembleia, amigos

da galeria, todos que nos acompanham nesta tarde no Parlamento mineiro, registro,

com muito prazer, que participamos, pela manhã, de um seminário que está sendo

realizado em Belo Horizonte, promovido pelo Tribunal de Justiça, pela Escola Judicial

Edésio  Fernandes,  para  discutir  os  precatórios.  Esse  tema  tem  sido  objeto  de

discussão  de  muitos  estudiosos,  magistrados,  Desembargadores  e  outros

especialistas.  Já  temos  a  Emenda  Constitucional  nº  62  e  agora,  num  grande

momento  para  Minas  Gerais,  a  Lei  nº  19.407,  que  tramitou  nesta  Assembleia

Legislativa e foi sancionada pelo Governador no dia 30 de dezembro. 

Apresento homenagens ao Dr. Ramon Tácio de Oliveira, da Central de Conciliação

de Precatórios, que teve a delicadeza de me convidar para participar dessa mesa-

redonda, em que tivemos mais de 800 convidados de Belo Horizonte e do Brasil

inteiro para discutir os efeitos do precatório no Brasil e em Minas Gerais. Deputado

Mourão,  fiquei  muito  feliz  quando  ouvi  de  tantos  convidados  ilustres  que  visitam

Minas Gerais e participam desse importante debate elogios ao nosso Estado. 

Na época, o ex-Governador Aécio Neves tinha iniciado o estudo para encaminhar a

mensagem dos precatórios, para disciplinar seus pagamentos. Com certeza, ele deu

oportunidade, após formatar o estudo, ao Governador Anastasia para encaminhar, em

outubro, o projeto de lei, que foi transformado em lei, garantindo, em Minas Gerais, o

pagamento  dos  precatórios  diretamente  ao  credor.  Isso  foi  um  grande  avanço.

Ouvimos de vários magistrados e Juízes que Minas deu exemplo, em primeiro lugar,

pela economicidade, pela transparência da negociação da compensação de créditos

de quem deve e de quem tem o direito de receber. Isso serviu de modelo para todos

os Estados. 

Afirmo isso com muita satisfação, pois ouvi de tantos conferencistas que Minas saiu

na frente, pois,  além da emenda constitucional,  temos essa lei, que, com certeza,
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está sendo copiada por todos os Estados da Federação, como exemplo do princípio

da economicidade, da transparência, do pagamento, da responsabilidade e do dever

do Estado em favor de quem é seu credor. 

Aliás,  Deputado  Mourão,  se  consultarmos  hoje  todos  os  “sites”  e  pesquisas

referentes ao assunto, veremos que existe enorme satisfação dos credores de Minas

Gerais, pois foram consultados sobre se continuariam vendendo para o Estado, que é

rigoroso nos pagamentos e nunca deixou de cumpri-los frente a seus milhares de

fornecedores. Acima de tudo, isso demonstra a governabilidade, a transparência e,

até mesmo, o compromisso com todos os credores do Estado.

Deputado  Rômulo,  hoje  esse  seminário  reúne  mais  de  800  pessoas.  É  um

importante  acontecimento  para  Minas,  pois  recepcionará  magistrados  do  Brasil

inteiro.  Com  isso,  ouvimos  diversos  elogios  a  Minas  Gerais  e  a  esta  Assembleia

Legislativa,  já  que  abrimos  o  debate  em  várias  comissões.  Consequentemente,

transformaremos num instrumento precioso aquele que tem o recurso para receber

do Estado na compensação de crédito. Esse é o direito de quem deve e o dever de

quem paga. 

Concedo  aparte,  com  muito  prazer,  ao  ilustre  Deputado  Mourão,  meu  querido

amigo.

O Deputado  Bonifácio  Mourão (em aparte)  -  Deputado Dalmo Ribeiro,  amigo e

companheiro  de  sempre,  é  um  prazer  aparteá-lo  novamente,  pois  V.  Exa.  está

abordando,  com  muita  profundidade,  um  assunto  extremamente  importante  para

Minas e para o País, relativo aos precatórios. 

Na verdade,  o governo Aécio Neves-Anastasia normatizou a situação em Minas

Gerais  adotando um critério  determinado e uma programação de pagamento que

deixa  todas  as  pessoas  fazerem  o  seu planejamento  sabendo  que  o  pagamento

estará disponível, que o receberão, já que o governo sempre paga em dia e cumpre

seus compromissos,  o  que é  fundamental.  V.  Exa.  demonstra  que isso  serve  de

modelo para o País inteiro, o que é um orgulho para Minas Gerais, especialmente

para o governo que defendemos. 

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por  falar  no  Senador  Aécio  Neves,  gostaria  de

recordar,  neste  ligeiro  aparte,  uma  questão  relativa  à  proposta  de  emenda  do
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Senador Aécio à Medida Provisória nº 512, que foi assinada pelo ex-Presidente Lula

no final de seu governo. Conforme sabemos, essa medida beneficiou o Estado de

Pernambuco, Estado natal do ex-Presidente Lula. Beneficiou a ponto de levar para lá

uma parte  da  Fiat,  no  valor  aproximado  de  R$3.000.000.000,00.  O  que  o  nosso

Senador  Aécio  Neves  fez,  mais  uma vez,  para  defender  os  interesses  de  Minas

Gerais?  Entrou  com uma emenda a essa medida provisória  propondo que esses

benefícios de estímulo fiscal para as empresas automotivas e de autopeças fossem

estendidos às regiões mais pobres de Minas Gerais, como o Norte, o Jequitinhonha e

o Vale do Mucuri. E como conseguiu aprová-la? Com um prazo até 20 de maio. A

empresa  que  não  se  habilitar  nesse prazo  não  gozará  mais  desse benefício.  No

entanto, Pernambuco vai até 31 de dezembro. O pior, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

é que o Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do Governo na Câmara, votou contra,

sob a seguinte justificativa: a pobreza do Norte de Minas não justifica uma alteração

na medida provisória, porque é um argumento fraco. Veja isso V. Exa. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. A

ponderação de V. Exa. é muito pertinente e oportuna para uma reflexão mais adiante,

principalmente por essas infundadas declarações do Líder do PT.

Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, gostaria

de parabenizá-lo. V. Exa. é um grande representante do povo mineiro nesta Casa,

principalmente da região do Sul de Minas, e vem exercendo esse mandato por vários

anos de forma atuante, íntegra, séria e bem eficaz. Quero fazer coro também com as

palavras  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,  nosso  Líder,  porque  essa  ação  é

extremamente preocupante. Por sua capacidade de articulação política, seu carisma,

entendimento e conhecimento, o Senador Aécio Neves conseguiu mobilizar a Câmara

Federal para pôr os Municípios mineiros nessa proposição da Medida Provisória nº

512. No entanto, como disse o Deputado Bonifácio Mourão, nosso Líder, o Deputado

Cândido Vaccarezza, Líder do PT, que, aliás, não é de Minas Gerais, apresenta uma

posição  totalmente  desfavorável  ao  povo  mineiro.  Entendemos  que  há  aí  uma

necessidade da prorrogação desse prazo. Talvez, quem sabe, a nossa Presidente,

que  se  intitula  mineira,  possa  interferir  de  forma  mais  eficaz  na  sua  base,  no
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Congresso Nacional, a fim de que Minas Gerais não saia, mais uma vez, prejudicada

nesse contexto.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fala-se muito em censura nesta Casa. Acompanhei

uma  matéria  da  revista  “Veja”,  não  apenas  por  minha  formação  de  engenheiro

estatístico.  V.  Exa.  conhece  muito  bem  o  Instituto  de  Pesquisas  Econômicas

Aplicadas - Ipea -, que, por meio de dados estatísticos, revelou a preocupação com

os aeroportos e as estradas. Parece que isso não agradou muito à Presidente Dilma.

Então, foi feita uma censura. Pelo que comenta a reportagem da “Veja”, parece que

agora o Ipea terá de submeter primeiramente as informações ao governo federal para

depois  expô-las  ao  público.  Essa  é  uma  censura  gravíssima,  principalmente

conhecedores que somos dos dados históricos e da competência dos técnicos do

Ipea. E, mais ainda, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, há uma proposição de se interferir

nas  ações  do  Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU. Já  estão  tentando verificar  a

possibilidade de o TCU fiscalizar as obras com técnicos da União. Como os Auditores

Fiscais do TCU poderão ter liberdade de fiscalizar com quem está realizando obra?

Portanto,  quando  se  fala  muito  em  censura,  há  dois  aspectos  que  nos  estão

preocupando: a censura dentro do Ipea, que é um órgão tradicional no contexto de

estatística deste país; e a censura pelas críticas,  quando o TCU manda paralisar

obras do PAC. Então, precisamos ter muito cuidado, porque só se fala em censura

em Minas Gerais.  No entanto, estamos vendo agora duas condicionantes que nos

estão preocupando. A mídia deve ficar atenta.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, parabenizo-o pelo pronunciamento.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.

Gostaria  de  trazer  ao  conhecimento  da  nossa  Casa  que  na  manhã  de  ontem

aprovamos junto à Comissão de Educação uma visita  e,  consequentemente, uma

audiência pública para discutirmos as ações do Cefet de Minas Gerais. 

Temos acompanhado, com muita apreensão, o desprezo do governo federal para

com  a  nossa  escola  técnica  federal.  Hoje  o  Cefet-MG  é  referência  maior,  e  tal

desprezo do governo para com o corpo docente, o corpo discente e a estrutura dessa

importante escola tem nos preocupado muito. Fiz uma pesquisa e verifiquei que as

ações e recursos, até hoje, não estão sendo devidamente encaminhados a Minas
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Gerais. Hoje mesmo conversei com o Dr. Flávio Antônio dos Santos, que esteve em

Brasília  ontem,  e  ele  também  está  preocupado,  como  todos  nós.  Ao  conversar

também com nossa Comissão, o Deputado Carlin Moura há pouco solicitava-me que

essa audiência, essa visita ao Cefet, fosse marcada quanto antes. 

Quero manifestar a todos que a Comissão de Educação comparecerá na escola, na

próxima semana. Estamos aguardando o agendamento com o Dr. Flávio. Sabemos

que não se trata de matéria pertinente à educação mineira, mas nossa Comissão tem

a obrigação de não ficar ausente nessa importante discussão. Tenho a certeza de

que, com a participação da Comissão de Educação, do Diretor e dos professores,

conheceremos  efetivamente  toda  a  estrutura  da  escola  e,  consequentemente,

iniciaremos projeções e demandas, para que o governo federal tenha efetivamente a

responsabilidade e o compromisso com essa escola. Sabemos que os compromissos

são tantos,  que está havendo grande dificuldade de ser cumpridos. Então, com a

aprovação  do  requerimento,  estaremos  abrindo  essa  importante  participação  da

Assembleia junto ao governo federal. Participaremos ativamente e, se for necessário

ir a Brasília, estaremos juntos. Sabemos também que o governo de Minas tem grande

carinho por  esta  importante  escola  técnica federal,  sementeira da educação,  com

inúmeros  cursos  profissionalizantes,  que  tem  proporcionado  ao  Estado  grandes

engenheiros e técnicos.

Quero aqui destacar a minha satisfação de ter participado, nesta semana, com os

Deputados Carlos Mosconi, Alencar da Silveira Jr. e a Deputada Luzia Ferreira, de

uma importante reunião em Brasília, para tratar da reforma política. Estaremos aqui,

no dia 23 de maio, recepcionando todos os membros da Frente Parlamentar pela

Reforma Política no Brasil. 

Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia, a quem ouço com muito prazer. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sobre o

assunto que V. Exa. oportunamente trouxe à tribuna - o ensino profissionalizante -,

hoje, em Brasília, está sendo lançado pela Presidenta Dilma o Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico - Pronatec. Trata-se de um programa em que se espera a

oferta de vagas para 4 milhões de jovens que não terminaram o ensino médio, mas

que  poderão  ter  uma  profissão,  por  meio  do  ensino  técnico  profissionalizante,
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portanto, gerará emprego para a juventude. Esse mesmo programa tem também a

preocupação, como V. Exa. sabe, de atender as empresas que hoje solicitam mão de

obra especializada,  e muitas  vezes não há esse profissionais formados. Por  isso,

trata-se  de  um  programa  importantíssimo  lançado  pelo  governo  federal.  Quero

solicitar  a  V.  Exa.  apoio  ao  Deputado Bosco,  Presidente  da  nossa Comissão.  Já

apresentei requerimento para que esse programa seja apresentado rapidamente em

Minas Gerais, para fazermos parceria entre o governo federal e o governo do Estado

para trazermos, de foram rápida, os frutos do Pronatec também para o Estado de

Minas Gerais. Aproveito também, já que V. Exa. se manifestou a respeito do tema,

para ressaltar a importância do lançamento do programa hoje, e, ao mesmo tempo,

convidar a Comissão de Educação, com apoio de V. Exa., a trazer esse tema para um

debate, assim como este importante programa, para que haja, no Estado de Minas

Gerais, os melhores frutos para a nossa juventude e para as nossas empresas. Muito

obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Da mesma

maneira como V. Exa. solicita nosso apoio para o novo projeto - Pronatec -, que se

inica agora, precisaremos também de muita participação de V. Exa. para apoiar o

Cefet  que,  é  fato,  se  encontra  realmente  com  problemas  seríssimos.  Portanto,

contamos  com  a  participação  de  V.  Exa.,  assim  como  de  toda  a  Bancada  da

Oposição, junto ao governo federal, para tratarmos de ações já reinantes e evidentes

em relação ao Cefet. É muito importante que toda a bancada nos ajude a resolver a

crise do Cefet de Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  verificando  que  não  há  quórum

suficiente para a continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre, de plano,

esta reunião.

O Deputado  Rogério  Correia  -  V.  Exa.  há  de  ver  que já  estamos  na fase  dos

Oradores Inscritos. Peço-lhe que, após essa fase, proceda à verificação de quórum.

O quórum para a abertura da reunião...

O Deputado Célio Moreira - É regimental fazer a recomposição do quórum agora.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  25  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 2 de maio, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE IRENE DE MELO PINHEIRO PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, EM 6/4/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Gustavo Perrella, Bonifácio Mourão e Gustavo Valadares, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

proceder à arguição pública da Sra.  Irene de Melo Pinheiro,  a apreciar  a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Registra-se  a

presença do Sr. Fábio Pimenta Esper Kallas, Subsecretário de Ensino Superior da

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  proceder  a  arguição  pública,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, da indicação de Irene de Melo Pinheiro para o cargo de

Presidente  da  Fundação  Helena  Antipoff.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 6 de abril de 2011.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  -  Gustavo  Perrela  -  Bonifácio  Mourão  -  Gustavo

Valadares.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 13/4/2011

Às 10h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura e Neilando Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 257/2011 (Deputado Bosco), 457/2011 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva) e 505/2011 (Deputado Neilando Pimenta), todos no 1º turno; 160/2011

(Deputado  Paulo  Lamac)  e  543/2011  (Deputado  Carlin  Moura),  ambos  em  turno

único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 386/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. São recebidos pela Presidência requerimentos da Deputada Liza Prado

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão

de Segurança Pública, para debater a segurança e a violência nas escolas; e dos

Deputados  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater o financiamento público das Escolas Famílias Agrícolas; Duarte

Bechir  em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

oferta de atendimento educacional especializado, em razão do Projeto de Lei Federal
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nº  8.035/2010;  Célio  Moreira  em que solicita  seja realizada reunião  de  audiência

pública, conjunta com a Comissão de Saúde, para discutir a assistência em saúde

mental nas escolas públicas e privadas do Estado; Doutor Viana em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  conjunta  com  a  Comissão  de  Segurança

Pública, para debater a violência nas escolas; Ulysses Gomes em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  políticas  de  ciência  e

tecnologia  empregadas  pelas  agências  de  fomento  e  suas  repercussões  para  o

desenvolvimento  dos centros  de ensino de  menor porte;  e Bosco,  Dalmo Ribeiro,

Carlin  Moura  e  Neilando  Pimenta  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  Federal  nº  8.035/2010.  Neste

momento, registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac. A Presidência deixa de

receber requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel por não tratar de assunto de

competência  desta  Comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e Célio Moreira (substituindo o Deputado Sebastião Costa,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Célio  Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento 359/2011. Passa-se à 3ª Fase da
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2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Liza Prado

em que solicita  seja encaminhado à Prefeitura  Municipal  de Contagem pedido  de

providências  quanto  aos  problemas  técnicos  e  supostos  problemas  contratuais

identificados em empresa de pagamentos e  gestão  de  recursos humanos recém-

contratada  por  esse  Município,  conforme  denúncias  de  jornal  local.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente - Liza Prado.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/4/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Luiz  Carlos

Miranda,  Tadeuzinho  Leite  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Carlos Miranda,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Tadeuzinho Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  205/2011  (Deputado  Romeu  Queiroz);  275/2011  (Deputado

Tadeuzinho Leite),  todos em turno único;  e  583/2011,  no  1º  turno (Deputado Luiz

Carlos Miranda). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos  de  Lei  nºs  41,  134,  139,  este  com  a  Emenda  nº  1,  e  145/2011,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação  é  aprovado  o

Requerimento  nº  375/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel

(2) em que solicita seja realizada reunião conjunta com as Comissões de Direitos

Humanos e de Participação Popular para discutir a implementação do Piso Salarial

Nacional  para  os  professores  da  educação  básica  do  Estado;  e  seja  realizada

audiência  pública  para  discutir  a  regulamentação  da  Convenção  nº  151  da

Organização Internacional do Trabalho - relativa à proteção do direito de organização

e aos processos de fixação das condições de trabalho da função pública -, que trata

da negociação coletiva, do direito de greve e da resolução de conflitos no âmbito das

três esferas de governo e de poder. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Rosângela  Reis,  Presidente  -  Antônio  Carlos  Miranda  -  Pompílio  Canavez  -

Tadeuzinho Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOMARA ALVES DA SILVA PARA

PRESIDENTE DO IPSEMG, EM 14/4/2011

Às  14h59min,  comparecem na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fred Costa,

Gustavo  Corrêa,  Sávio  Souza  Cruz  e  Duilio  de  Castro  (substituindo  a  Deputada

Rosângela  Reis,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Júlio,

Sebastião Costa, Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Rogério Correia

e Luiz Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fred Costa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a proceder a arguição pública da Sra. Jomara Alves da

Silva,  indicada  ao  cargo  de  Presidente  do  Ipsemg,  e  à  discussão  e  votação  do

parecer. A Presidência convida a Sra. Jomara Alves da Silva a tomar assento à mesa

e concede a ela a palavra para sua explanação. Após a exposição da convidada, o
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Presidente  passa  a  palavra  ao  relator,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  e  aos  demais

membros presentes, que fazem seus questionamentos, conforme consta nas notas

taquigráficas.  O  Deputado  Gustavo  Corrêa,  com  a  palavra,  faz  a  leitura  do  seu

parecer, o qual conclui pela aprovação da indicação do nome da Sra. Jomara Alves

da Silva para o cargo de Presidente do Ipsemg. Após discussão e votação, o parecer

é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos presentes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2011.

Fred Costa, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz - Duilio de Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/4/2011

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Bosco, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada

Liza Prado e o Deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a implementação de políticas públicas voltadas para os

povos indígenas de Minas Gerais, realizar balanço das ações governamentais no ano

de 2010 e discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Edeuvira Tureta, Coordenadora

Regional  da  Fundação  Nacional  do  Índio  -  Funai  -  em  Governador  Valadares,

representando o Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira, Presidente da Funai;  Soraia

Hissa, Diretora de Temáticas da Secretaria de Estado de Educação, representando a

Secretária,  a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola;  Gláucia Brandão, Subsecretária de

Direitos Humanos, representando o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,

o Sr. Wander Borges; o Sr. Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República em

Governador Valadares; Dom Mauro Morelli,  Presidente do Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -; e os

Srs.  José Nunes, Prefeito  de São João das Missões; e Mezaque Silva de Jesus,

Coordenador  do  Conselho  dos  Povos  Indígenas  de  Minas  Gerais,  que  são
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convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco - Carlin Moura.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique,  Duilio  de  Castro,  Sávio  Souza  Cruz e

Duarte Bechir (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança

do  BPS),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a

Presidenta, Deputada Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

situação do consumidor no caso de atraso na entrega, por parte de empresas de

construção civil, de imóveis adquiridos na planta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  comunicação  do

Deputado  Délio  Malheiros  (15/4/2011)  e  ofício  do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,

Presidente da Cemig (16/4/2011). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Bianca Oliveira Vargas, Gestora de Relacionamento com

o  cliente;  Heliane  Silveira,  advogada;  Simone  Maia  Caetano,  Gestora  de

Comunicação,  representando  o  Sr.  Rubens  Menin,  Diretor-Presidente  da  MRV

Engenharia; e os Srs. Eduardo Henrique Soares Machado, Promotor de Justiça de

Defesa  do  Consumidor  da  Área  Imobiliária,  representando  o  Sr.  Jacson  Rafael
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Campomizzi,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do  Procon  Estadual;  Marcelo

Henrique Soares Sampaio de Souza, Analista do Ministério Público; Marcelo Rodrigo

Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia; Kênio de Souza Pereira, Presidente da

Comissão  de  Direito  Imobiliário  da  OAB-MG;  Richarde  Neviton  Mamede,  Diretor-

Presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação; Lúcio Delfino, Vice-

Presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação; Neivaldo, Vereador

da Câmara Municipal de Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duarte Bechir,  autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da

Deputada Liza Prado (5) em que solicita seja encaminhada ao Ministério Público do

Estado  cópias  das  notas  taquigráficas  da  reunião  desta  Comissão  realizada  em

18/4/2011;  seja  encaminhado  à  Copasa  pedido  de  informações  sobre  o

abastecimento e a qualidade da água do Município de Lagoa Santa e região, bem

como sobre o planejamento e o calendário das obras a serem realizadas na citada

região;  seja  encaminhado  à  Copasa  pedido  de  providências  para  realização  de

mutirão com a Prefeitura de Lagoa Santa para a limpeza das fossas desse Município;

seja encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para os contratos de

adesão - promessa de compra e venda da Construtora MRV -, especialmente quanto

ao previsto nas cláusulas 4ª e 5ª; seja encaminhado à Construtora MRV pedido de

informações sobre o habite-se e a entrega do imóvel referente ao Condomínio Avant

Garden,  situado na  Rua Patagônia,  nesta  Capital,  e  solicitando seja  apresentada

proposta de emenda ao projeto de lei  de autoria do Deputado Duarte Bechir,  que

veda cobrança de despesas condominiais  na hipótese que menciona e dá outras

providências; e do Deputado Délio  Malheiros (4)  em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública para debater o aumento desmedido dos preços dos

combustíveis;  para  discutir  supostas  irregularidades  ocorridas  na  instalação  de
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radares no Município de Juiz de Fora; seja realizado debate público para discutir a

"Formação  e  o  desenvolvimento  do  sistema  estadual  de  proteção  e  defesa  do

consumidor"; e em que solicita seja formulado voto de congratulações com a Ordem

dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais  pela  indicação  dos  Srs.  Bruno

Burgarelli  Albergaria  Kneipp  e  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Presidente  e  Vice-

Presidente,  respectivamente,  para  composição  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  da  OAB-MG;  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  encaminhado  às

Construtoras Tenda,  MRV e Habitare pedido de que envie a relação de nomes e

endereços de todos os contratos dessas empresas que não foram concluídos, bem

como o  nome,  o  endereço,  prazo de início  e a  previsão de entrega de todos  os

imóveis  vendidos  na  planta,  quantos  empreendimentos  possui  cada  uma  dessas

empresas e qual a sua localização; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Antônio

Júlio,  Duilio  de  Castro,  Duarte  Bechir  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  ao

Ministério  Público  do  Estado  cópias  das  notas  taquigráficas  desta  reunião  para

conhecimento e providências; e do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para obter informações sobre a segurança

oferecida pela Copasa no complexo de tratamento e distribuição de água à população

no  Município  de  São  Francisco.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/4/2011

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella  e  André  Quintão,

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater as políticas, os planos e programas de iniciativa

do poder público e de entidades não governamentais voltados para a promoção do

protagonismo  juvenil  no  Estado  e  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa o  recebimento  da  seguinte  proposição,  para  a  qual  designou  o

relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  508/2011,  em  turno  único  (Deputado

Tadeuzinho Leite). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os  Srs.  Gabriel  Sousa  Marques  de  Azevedo,  Subsecretário  da  Juventude,

representando  o  Deputado  Braulio  Braz,  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, e Nilo Furtado Teodoro, Presidente da Federação de Associações de Pais

e Alunos de Minas Gerais -  Faspa-MG -,  que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência, na qualidade de autora do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para debater o Projeto Varginha

na Copa; Tenente Lúcio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  no

Município de Uberlândia, para debater temas relativos à Copa do Mundo de 2014;

Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para

ouvir Severine Macedo, Secretária Nacional da Juventude, sobre os projetos a serem

desenvolvidos por essa Secretaria,  que integra a estrutura da Secretaria Geral da

Presidência  da  República,  e  Marques  Abreu,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano

Tolentino  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  desta  Comissão  ao  Centro  da

Juventude de Minas Gerais - Plug Minas, com a finalidade de conhecer os projetos

desenvolvidos nesse espaço para  a formação e o aperfeiçoamento educacional  e

profissional dos jovens. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
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Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada visita desta Comissão às áreas de

esporte  e  lazer  no  Município  de  Divinópolis.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de abril de 2011.

Marques  Abreu,  Presidente  -  Tadeuzinho  Leite  -  Fabiano  Tolentino  -  Adelmo

Carneiro Leão.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/4/2011

Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Vítor

Xavier, Ivair Nogueira, João Leite e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Doutor

Viana, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Vítor Xavier, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011: ofícios do Sr. Max

Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF  (21).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  187/2011  (Deputado  Zé  Maia);

213/2011 (Deputado João Vítor Xavier);  438 e 519/2011 (Deputado Doutor Viana);

540 e  541/2011 (Deputado  Gustavo  Perella)  e 542 e  594/2011 (Deputado Romel

Anízio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  O Projeto de Lei  nº  601/2011 é retirado da pauta,  por  determinação do

Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
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aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Zé  Maia  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para debater a carga tributária federal incidente sobre os serviços de energia

elétrica e os diferentes tributos federais cobrados na conta de luz, especialmente o

encargo denominado Reserva Global de Reversão - RGR - com prorrogação prevista

até 2035 através de Medida Provisória nº 517, de 2010, editada no final do governo

passado; e Bonifácio Mourão em que solicita seja realizada reunião com a presença

do Sr.  Rômulo Martins  de Freitas, Superintendente Regional  da Caixa Econômica

Federal, para debater o andamento do Programa Minha Casa, Minha Vida no Estado.

O Presidente recebe requerimento do Deputado Almir  Paraca em que solicita seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da  Comissão de Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo, para se conhecer e debater a política tributária estadual

e  nacional  direcionada às  cooperativas de agricultores  familiares  e catadores e a

outras  atividades  de  pequenos  produtores.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 13h15min,  comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e o

Deputado Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompílio  Canavez,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião

se destina a debater a recusa da Copasa em fazer as ligações de água e esgoto nas

residências  que participam do Programa Minha Casa,  Minha Vida,  em virtude do

débito das contas de água da Prefeitura e a discutir e votar proposições da Comissão.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz

Carlos Pinto, Prefeito Municipal de Caxambu; Avilmar da Silva Hemetério, Presidente
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da Câmara Municipal de Caxambu; Marco Aurélio Ribeiro, Gerente Operacional da

Copasa  no  Distrito  de  Rio  Verde,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões

Campos, Diretor-Presidente da Copasa; e Arnaldo José Ribeiro, Vereador da Câmara

Municipal de Caxambu, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

como um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas

considerações iniciais.  A seguir,  passa a palavra à Deputada Liza  Prado,  também

uma das autoras do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Liza Prado - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 22/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 22/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.015/2007, torna obrigatória a comunicação

dos  repasses  de  recursos  financeiros  estaduais  para  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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  nºs  363/2011,  do  Deputado  Sargento
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Rodrigues,  e  961/2011,  do  Deputado  Gilberto  Abramo.  O  primeiro  acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.367,  de  1999,  que  torna  obrigatória  a  comunicação  dos

repasses de recursos financeiros estaduais para Municípios às respectivas Câmaras

Municipais  e  dá  outras  providências;  o  segundo  dispõe  sobre  a  publicação  de

informações da administração pública por meio da rede mundial de computadores –

internet.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Em primeiro lugar, cumpre salientar que esta Comissão já apreciou detalhadamente

a  matéria  na  legislatura  passada.  Como  não  houve  alteração  constitucional

superveniente  que  propiciasse  uma  mudança  de  entendimento  sobre  o  assunto,

passamos a reproduzir parte da argumentação utilizada naquela ocasião:

“O  art.  1º  do  projeto  determina  que  os  órgãos  da  administração  direta  e  as

entidades  autárquicas  e  fundacionais  do  Estado,  além  das  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista, ficarão obrigados a comunicar à Câmara Municipal os

repasses de recursos por eles efetuados para o respectivo Município.

O  art.  2º,  por  sua  vez,  estabelece  que  o  Município  beneficiado  por  repasses

financeiros deverá dar publicidade dessa comunicação no interstício de 5 dias úteis

contados  de seu recebimento,  seja  por  meio  da  imprensa,  seja mediante boletim

oficial, ao passo que o art. 3º prevê o dever do Executivo de disponibilizar, na página

do governo do Estado na internet, os repasses e transferências que menciona.

O  art.  4º  garante  ao  cidadão  o  direito  de  obter  informações  sobre  as  ações

administrativas do Estado, ressalvados os casos de sigilo indispensáveis à segurança

da sociedade e do Estado, enquanto que o art. 5º prevê um conjunto de providências

administrativas a serem tomadas pelo poder público com vistas a assegurar a ampla

publicidade dos atos administrativos que acarretem liberação de recursos financeiros.

O art. 6º especifica as informações que deverão ser disponibilizadas na internet,

entre  as  quais  se  destacam  o  resumo  dos  contratos  celebrados,  o  valor  da

remuneração paga aos agentes públicos ativos e inativos e as informações atinentes

à execução orçamentária e financeira do Estado.
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Uma vez enunciados os pontos principais  do projeto,  cabe,  agora,  verificar  sua

conformação ao ordenamento constitucional vigente, especialmente no tocante aos

princípios reitores da administração pública.

Ora,  a  vigente  Constituição  da  República,  no  ‘caput’  do  art.  37,  determina

explicitamente que ‘a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência’.  Disposição

semelhante consta no “caput” do art. 13 da Carta mineira, o qual submete as ações

administrativas do Estado à observância de vários postulados, entre os quais o da

publicidade, no intuito de dar transparência às decisões do poder público.

É da essência do regime democrático a valorização da cidadania no sentido mais

amplo da palavra, o que abrange não apenas o direito de votar e ser votado, mas

também o direito de participar, conhecer e fiscalizar os atos do poder público. Se a

administração é pública, não há como ocultar ou sonegar informações aos membros

da coletividade, pois estes são, em última análise, os autênticos destinatários das

ações  administrativas.  Nessa  linha  de  pensamento,  não  é  difícil  constatar  que  a

ampla transparência e divulgação dos atos  da administração,  ainda que de forma

sucinta  por  meio  da  internet,  vai  ao  encontro  da  cidadania,  que  é  um  dos

fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, II, da Lei Maior.

No Estado Democrático de Direito, a regra geral é a publicidade, pois é por meio

dela que o cidadão pode exercer, efetivamente, seu papel de membro da sociedade

política, somente se admitindo o sigilo  nos casos expressamente previstos em lei.

Para que o indivíduo possa questionar e controlar os atos do poder público, nas suas

diversas manifestações, é preciso, antes de tudo, conhecer as decisões do Estado.

Embora o diário oficial seja o instrumento tradicionalmente utilizado para divulgar tais

atos, não há como negar que a internet é um meio altamente sofisticado e moderno

de ampliar e fortalecer o princípio da publicidade.

Sob o ponto de vista formal, a proposição está em plena sintonia com as diretrizes

constitucionais,  mormente  por  propiciar  a  divulgação  sintética  dos  atos,

procedimentos, contratos e convênios firmados pelo poder público”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência nº  12,  de 2003, esta Comissão
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também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  363/2011,  anexado  à

proposição, o qual acrescenta dispositivos à Lei nº 13.367, de 1999. Esse projeto não

contém inovação substancial em relação ao Projeto de Lei nº 22/2011. Isso porque as

linhas básicas e os procedimentos previstos na proposição principal são os mesmos

que  constam  na  proposição  anexada,  não  havendo  razões  para  a  tramitação

simultânea  de  ambos  os  projetos.  Em  outras  palavras,  o  objetivo  comum  a  tais

proposições consiste na disponibilização, por meio da internet, dos atos, contratos e

procedimentos a cargo do poder público, ainda que de forma sucinta, no propósito de

assegurar mais transparência às ações estatais e reforçar o princípio constitucional

da publicidade.

Não  obstante  a  semelhança  entre  eles,  é  preciso  salientar  que  a  proposição

apensada,  diferentemente  do  projeto  principal,  não  reproduz,  de  forma

desnecessária,  algumas  disposições da  Lei  nº  13.367,  de  1999,  nem propõe sua

revogação. Se os principais preceitos da lei de que se cogita estão sendo mantidos

na proposição principal, não há razões para propor a revogação expressa da Lei nº

13.367. A rigor, o projeto apenas acrescenta dispositivos a essa lei, sem modificar o

que há de mais relevante no disciplinamento da matéria, a saber, a disponibilização

de informações relativas a atos do poder público por meio da internet. Se o autor da

proposição anexada optou por preservar as diretrizes básicas da lei em vigor, a par

de  introduzir  algumas  disposições  de  natureza  procedimental,  parece-nos  mais

coerente com as regras da boa redação legislativa modificar a proposição principal

para acolher disciplinamento previsto no projeto apensado. Para tanto, apresentamos,

na conclusão desta peça opinativa, o Substitutivo nº 1, que melhor se harmoniza com

o entendimento anterior expressado por esta Comissão.

O Projeto de Lei nº 961/2011, por sua vez, também objetiva assegurar o máximo de

transparência das ações administrativas, seja no âmbito da administração direta, seja

no plano da administração indireta. Trata-se de uma forma de densificar o princípio

constitucional da publicidade, mediante a disponibilização de informações por meio

da internet. Embora a proposição em tela seja mais minuciosa e detalhista que as

proposições  anteriores,  inexiste  diferença  substancial  entre  elas,  pois  todas

convergem  para  a  mesma  finalidade,  ou  seja,  dotar  o  cidadão  das  informações



2110
____________________________________________________________________________

básicas  sobre  a  atividade  administrativa,  o  que  abarca  a  edição  de  atos

administrativos,  contratos,  convênios  e  institutos  análogos,  fato  que  justifica  a

anexação.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 22/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

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 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.

§ 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
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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 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  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:
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“Art. 4º-C – Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou em parte, sua

versão na internet.”.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/4/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio notificando o falecimento do Sr. Sebastião Machado,

ocorrido em 26/4/2011, em Coromandel. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Sra.  Áurea de Freitas  Dias  da  Silva,  primeira  mulher

motorista profissional de Belo Horizonte e do Estado (Requerimento nº 244/2011, do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  BH News  TV por  sua  inauguração (Requerimento  nº

248/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr.  Geraldo Padrão,  Diretor da Rádio Cultura de Sete

Lagoas  e  Região,  e  com  toda  a  sua  equipe  pelos  63  anos  de  fundação  dessa

emissora (Requerimento nº 273/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações com o Sr.  Carlos  Melles,  Secretário  de  Transportes,  por  sua

eleição  para  o  cargo  de  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Secretários  de

Transportes (Requerimento nº 296/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr.  Fernando Miranda Gonçalves,  Diretor  da Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - no Estado, por ter sido a Diretoria Regional

de Minas Gerais reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, como a melhor do País

em  avaliação  do  Gerenciamento  de  Competências  e  Resultados  dessa  empresa

(Requerimento nº 297/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);
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de congratulações com D. Mauro Morelli por sua posse no cargo de Presidente do

Comitê Temático de Segurança Alimentar Sustentável (Requerimento nº 317/2011, do

Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Escola Estadual Professor Jason de Morais, de Berilo, pelo destaque

obtido  em  Matemática  no  Programa de Avaliação da Rede Pública  de  Educação

Básica - Proeb (Requerimento nº 319/2011, do Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com  a  Fundação  Maçônica  de  Araxá  pela  aprovação  da

implantação  de  um  câmpus  da  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro  nesse

Município (Requerimento nº 330/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo 141º aniversário desse

Município (Requerimento nº 359/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  governo do  Estado  pela  atração de  investimentos  na

planta industrial da Iveco, em Sete Lagoas (Requerimento nº 409/2011, da Comissão

de Turismo).
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